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H,

H, Hoogd, ; z. B.

H dar, Hoogd. ; z. b groote terts.

H moll, Hoogd.; z. b kleine terts.

Haack (Karl), violist en componist, geb. 4757 te Potsdam, aldaar gest.

1819 als gepensionneerd concertmeester der koninklijk Pruisische kapel, com-

poneerde o. a. 6 vioolconcerten en 3 sonates voor klavier.

Haack (Friedrich), broeder van den vorige, geb. 1760 te Potsdam,

was muziekdirecteur en organist te Stettin. Hij componeerde een oratorium,

symphonieën, een opera, concerten voor klavier enz.

Haas (Ignaz), organist en componist, leefde op het einde der 18^ eeuw

als muziekdirecteur te Königgratz, zijn geboortestad.

Haas (Pater Ildephons), muziekgeleerde, componist, zanger en violist,

geb. 1735 te Offenburg, leefde in het Benedictijner-klooster van Ettenheim-

münster en componeerde vele kerkmuziekstukken.

Haas (Johann Martin), geb. 1696 te Engelthal, was cantor en muziek-

directeur te Altdorf en stierf als zoodanig 1750.

Haas (F.), orgelmaker in Zwitserland, vervaardigde o. a. de orgels in de

kathedralen van Basel, Bern en Lucern.

Haase (Ludwig), violist en waldhoomist, geb. 1799 te Dessau, kwam

1817 als hcornist in de koninklijke kapel te Dresden, maakte 1823 met zijn

broeder August (geb. 1792) een kunstreis door Duitschland en werd 1831

hofconcertmeester te Dessau.

Habeneck (Fran?ois Antoine), geb. 1 Juni 1781 te Mézières, waar

zijn vader, Adam H. (geb. 1756, gest. omstreeks 1800), fagottist was, leerde

op jeugdigen leeftijd de viool bespelen en liet zich reeds op zijn tiende jaar
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in het publiek hooren. Hij volgde zijn vader naar Brest en componeerde

aldaar concerten en drie opera's, zonder eenige kennis van de compositieleer te

bezitten. Op aanraden van eenige kunstvrienden begaf hij zich 1801 naar Parijs

waar hij in de vioolklasse van B ai Hot als leerling opgenomen werd. In

1804 behaalde hij den eersten prijs in het vioolspel, werd lid van het orkest

der Opéra Co mi que, later van het orkest der Groote Opera en 1818

solo-violist van laatstgenoemd theater. Zijn talent als orkesldirecteur toonde

hij reeds 1806, toen bij het conservatoire het gebruik ingevoerd werd, dat

iedere bekroonde leerling een jaar lang de concerten van dat instituut zou

leiden. Van 18'21 tot 1824 was hij directeur aan de Groote Opera 'en toen

1827 in het conservatoire de Société des concerts opgericht werd,

bood men hem den directeursstaf aan. In deze betrekking deed H. zeer veel

voor de kunst. Hij maakte de Franschen met Beethoven bekend, wiens

werken, o. a. de Qe symphonie, nog heden door de Société des Concerts

op onverbeterlijke wijze worden uitgevoerd, en droeg er niet weinig toe bij, dat

het orkest dier vereeniging wereldberoemd werd. Bij de nieuwe organisatie

der Groote Opera, 18^24, werd H., in de plaats van Kreutzer, tot orkest-

directem' van dat theater benoemd en bekleedde dien post tot 1846. Hij stierf

9 Februari 1849. Zijn compositiën bestaan grootendeels uit stukken voor viool.

Habeneck (Joseph), violist en broeder van den vorige, geb. 1 April 1785

te Quimper, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en was

van 1819 tot 1837 tweede orkestdirecteur aan de Opéra Comique.

Habeneck i^C oren tin), violist en jongste broeder der beide vorigen, geb.

1787 te Quimper, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs,

kwam 1814 in hel orkest der Groote Opera en was van 1834 tot 1850

eerste violist van dat orkest.

Habeu^ton (H e n r y) , Engelsch toonkunstenaar, werd 1463baccalaureus

in de muziek aan de universiteit te Cambridge.

Haberbier (Ernst), klavierspeler, geb. 5 October 1813 te Koningsbergen,

werd 1832 hofpianist van den keizer van Rusland en leefde afwisselend te

Petersburg, Parijs, Londen, Kopenhagen, Christiania en Bei'gen. In laatst-

genoemde stad vestigde hij zich 1866 als muziekonderwijzer en stierf er 1869.

Hij vond een nieuwe methode uit om moeilijke passages te spelen.

Habermann (Franz Johann), geb. 1706 te Königswerth, gest. 1783

als muziekdirecteur te Eger, was de leermeester van Dus sek. M isliweczek

en Cajetan Vogel. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen 12 Mis-

sen en 6 Litanieën.

Habert (Johann E v a n d er) , organist en componist, geb. 1833 te Oberplan

in Bohème, schreef o. a. Missen, een bundel Maria -liederen, stukken voor

klavier enz.



Habisreutinger (Coluraban), componist uit de eerste helft der 18e eeuw,

was Benedictijner-monnik te Zwiefalten en schreef o, a. : Melodiae ariosae zu

den vier Büchern van der NacJifolge Christi (Augsburg 1744).

Hachmeister (Karl Christoph), toonkunstenaar uit het midden der 18e

eeuw, was organist aan de Heilige Greest-kerk te Hamburg en gaf studiën voor

klavier in het licht.

Hacke (Georg Alesander), Duitsch componist uit de eerste helft der

18^ eeuw, gaf in het licht: Musihalisch-Marianische SchatzKamr/ier, 58 Arien

U7id Motetten auf alle Feste heatae virginis enthaltend en Vierzehn Arien auf

WeihnacJUen u. s. iv. (Augsburg).

Hackebrett, Hoogd., z. hakkebord.

Hacker (Benedict), geb. 30 Mei 1769 te Metten in Beieren, was een

virtuoos op het klavier en de viool en richtte te Salzburg een muziekhandel

op. Hij componeerde o. a. een opera : List gegen List.

Hacqnart (Ka rel), ook Hacqnardt, Ha kart en H ace art geschre-

ven, Nederlandsch toonkunstenaar, geb. omstreeks 1640 te Brugge (volgens

anderen te Huy), woonde vermoedelijk 1686 te 's Gravenhage als gamba-speler

van den prins van Oranje. Van zijn werken zijn bekend: Cantiones

sacrae (1674), Harmonia parnassia (1686), Motetti{\l(X)).^ Fraeliidia (ilOQ),

10 sonates voor 2 vioL. d. gamla (1700) en de muziek voor D irk Buvsero's

vredespel: De triomfeerende Min (1680). De meeste dezer werken zagen te

Amsterdam het licht. Hij stierf omstreeks 1730.

Hadlaub (Johannes), minnezanger, leefde te ZQrich, waar hij in de

laatste helft der 13e eeuw geboren was. Zijn werken bestaan in minne-

herfst-, oogst- en wachterliederen.

Hadrava of Hadrawa, Hongaarsch klavier- en luitvirtuoos, was 1 774 secre-

taris van legatie van den Oostenrijkschen gezant. Baron van Swieten, te

Berlijn, 1795 van het gezantschap te Napels. Eenige door hem gecomponeerde

sonates voor klavier zijn te Berlijn verschenen.

Haererius of Herrerius (Michael), componist uit de 17e eeuw, is be-

kend door de volgende werken: Magnificat a 6 r>oci (Padua 1604) en Hortus

musicalis, een verzameling gezangen voor 5, 6, 8 en meer stemmen.

Haerlemme (A. G.), Italiaansch componist, schreef o. a.: I sacri salmi di

David, messi in rime volgati da Giov. Diotati (1664).

Hafeneder (Joseph), geb. 1774, vermoedelijk te Mannheim, werd 1809

organist te Landshut en schreef eenige instrumentaalcompositiën.

Haffiier (Johann Christi an Friedrich), geb. 2 Maart 17o9teOber-

schönau bij Subl, bootste in zijn opera's: Alcide, Elektra en Benaud, den stijl

van G 1 u c k na, bewerkte Oud-Zweedsche volksliederen en bracht veel bij tot

bevordering van het kerkgezang in' Zweden, naar welk land hij zich reeds op
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jeugdigen leeftgd begeven had. Hij bekleedde de betrekking van eersten kapel-

meester te Stockliolm en stierf 28 Mei 1 833 als Domorganist en muziekdirec-

teur aan de universiteit te Upsala.

Hafuer (Karl), violist, geb. 23 Nov. 1815 te Weenen, ontving onderricht

van Mayseder en J.insa en vestigde zich 1839 als muziekonderwijzer te

Hamburg, waar hij 1861 overleed.

Ha«*ebeer of Hag'elbeer (Jacobus Gatus van), Nederlandsch orgelmaker,

leefde in het midden der 17e eeuw. Zijn voornaamste werk is het orgel te

Alkmaar, dat hij 1645 voltooide.

Hag'eman (Frans), geb. 1802 te Nymegen, ontving onderricht in de mu-

ziek van zijn vader 'en van W. G. Hauff, werd 1828 organist aan de Broe-

deren-kerk te Zutphen en droeg veel bij tot de ontwikkeling der muziek

aldaar. Hij richtte 1840 een koorvereeniging en 1848 de liedertafel Wegao^.

Hag'emaii (Frans), zoon van den vorige, geb. 10 September 1827 te

Zutphen, ontving het eerste onderricht in het klavierspel van zijn vader. Op

negentienjaiigen leeftijd werd hij onder 12 mededingers benoemd tot koninklijk

organist te Apeldoorn en had tijdens zijn verblijf aldaar vaak gelegenheid, zich

op het Loo te laten hooren. In 1848 werd hij organist te Nijkerk, begaf

zich 1850 naar Parijs en werd aldaar aan het conservatoire als leerling inge-

schreven, doch moest, tengevolge eener ernstige ongesteldheid zijner moeder

weder naar het vaderland terugkeeren. In 1852 kwam hij aan het conser-

vatoire te Brussel, voltooide aldaar zijn studiën en vestigde zich 1854 te Wa-

geningen. In die stad bleef hij tot 1859 werkzaam en werd toen tot orga-

nist aan de Groote Kerk te Leeuwarden benoemd. Na den dood van Lelie vr

e

verkreeg hij de betrekking van directeur der muziekschool te Leiden en begaf

zich later naar Batavia, waar hij nog heden organist aan de Willemskerk is.

Van zijn compositiën is een Impromptu caprice voor klavier in druk ver-

schenen.

Hag'eman (Maurice), broeder van den vorige, geb. 25 September 1829

te Zutphen, genoot het eerste onderricht in het klavierspel van zijn vader;

vioollessen ontving hij van Sloot en Vrugt man uit Doesburg. Op vijftienjari-

gen leeftijd kwam hij op de koninklijke muziekschool te 'sHage; Lub eek,

v. d. Does, Tommassini en Baetens waren er zijn leermeesters. Te

Zutphen teruggekeerd, hield hij zich met het geven van muzieklessen onledig,

doch weldra dreef het verlangen om zich in de kunst te bekwamen hem op-

nieuw uit zijn vaderland. Hij begaf zich naar Brussel, waar hij in de eerste

piano- en vioolklassen werd opgenomen en bovendien nog afzonderlijk les

van de Bériot ontving. Door bemiddeling van Fétis kreeg hij vele lessen

en werd naast Lauterbach tot eersten violist in het orkest der Italiaansche

opera benoemd. Als klavierspeler behaalde hij aan het conservatoire den eer-



sten prijs, tegelijk met Bekker (violon cellist) en ten Have ^violist). Het

drietal vormde het plan, een kunstreis naar Amerika te maken, doch te Gro-

ningen werd aan Hageman zulk een goede plaats aangeboden, dat hij van zijn

reisplan afzag en orkestdirecteur in laatstgenoemde stad werd. Hij dirigeerde

er de Sarmonie-concerten, de Zangvereeniging, de studentenconcerten en de

voor hem opgerichte liedertafel Gruno; ook was hij organist aan de Groote

Kerk. In het jaar 1865 begaf H. zich naar Batavia, waar hij directeur der

Maatschappij van Toonkunst werd. Zijn werkkring aldaar was hem,

zoowel door de materiëele voordeelen er aan verbonden, als door de mede-

werking die hij van de kunstvrienden ondervond, nog aangenamer dan te

Groningen. Na een tienjarig verblijf in Indië ging hij naar het vaderland

terug. Zijn post zou gedurende een jaar niet vervuld worden ; doch daar hij

zijn echtgenoote in Indië verloren en zijn lessen aan zijn broeder had over-

gedragen, was het verlangen om er terug te keeren niet groot. Een jaar bleef

hij te Brussel, waar hij zich hoofdzakelijk met het geven van lessen en het

dirigeeren der concerten in den Dierentuin onledig hield, gaf vervolgens op

onderscheidene plaatsen van Nederland concerten en vestigde zich eindelijk, na

in het huwelijk getreden te zijn met Z. M. hofzangeres Francisca Stoetz

(z. hieronder), te Leeuwarden, waar hij aan het hoofd eener groote muziek-

school kwam en tevens directeur der zangvereeniging werd. Sedert 1865 is

hij ridder van den Eikekroon. — Hageman heeft eenige compositiën geschreven,

van welke de Aq^dla, more ea.\i de salon pour piano, het meest bekend

is geworden; van dit werk verschenen 20 uitgaven. Nog zijn gunstig bekend

zijn STdzzen aus der Kinderwelt en Bammerungsstunden.

Haveman (Francisca), geboren van Wester hoven Stoetz, zange-

res, geb. 1852 te Amsterdam, ontving het eerste onderricht in de muziek van

haar grootvader Stoetz, die orkestdirecteur aan den stadsschouwburg te Am-

sterdam was; later zette zij haar studiën voort onder leiding van H. J. J.

van Bree, Mevr. GoUin-Tobisch en Schneider te Keulen. Als

pensionnaire van Z. M. onzen Koning aangenomen, bezocht zij het insti-

tuut van Gabel te Brussel en werd 1874 tot hofzangeres benoemd. Het vol-

gend jaar zong zij te Petersburg en te Moskou in de Italiaansche opera, keerde

vervolgens naar Nederland terug en trad 1876 met Maurice Hageman in

het huwelijk. Op verschillende concerten in ons land heeft zij zich, voorna-

melijk als oratoriumzangeres, met veel succes doen hooren. Te Amsterdam

en te Utrecht zong zij o. a. de sopraan-solo's in het Requiem, van V e r d i

,

bij gelegenheid der eerste uitvoeringen van dat werk hier te lande.

Haveman (Herman), geb. 1812 te Neerbosch, was gedurende 25 jaren

organist in zijn geboortestad. In 1859 dirigeerde hij de liedertafel te Ny-

megen en later werd hij organist te Grave, waar hij meer dan dertig leer-
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lingen had. Hij heeft o. a, een koraalboek en preludes voor orgel ge-

schreven.

Hag'en (A. van der), clarinettist en componist uit België, geb. omstreeks

het midden der 18^ eeuw, maakte te Parijs deel uit van de muziek der garde

van de consuls en werd later aan het orkest der Comédie Frangaise

verbonden. Hij schreef eenige aria's, alsmede solo's voor fluit, en stierf

1822 te Parijs.

Hag'en (Petrus Albertus van), organist, luitenist, violist en klokkenist,

geb. 1708 te Rotterdam, aldaar gest. na d758, heeft miUtaire muziek ge-

componeerd.

Hagen (Joachim Bernhard), luitenist, geb. te Hamburg, was 1766

kamermusicus te Baireuth.

Hagius (Kon rad), Duitsch toonkunstenaar, geb, 1559 te Rinteln, leefde

langen tijd in Polen en stierf als kamermusicus van den graaf van Holstein-

Schaum.burg. Hij componeerde Magnificats^ Psalmeti, Intrades, Galliardes, Cou-

rantes enz.

Hagne (Charles), Engelsch componist en muziekgeleerde, geb. 1769 in

het graafschap York, was een leerling van H e 1 1 e n d a a 1 , componeerde Glees

en Anthems^ arrangeerde symphonieën van Haydn voor quintet en stierf

18 Juni 1821 als professor in de muziek aan de universiteit van Cambridge.

Halm (Al bert), componist en schrijver over muziek, geb. 29 Sept. 1828

te Thorn, was reeds officier geweest, toen hij zich 1856 als muziekonderwijzer te

Berlijn vestigde, waar hij ook als liederencomponist bekend werd. Omstreeks

1863 richtte hij er een concertvereeniging op, die onder zijn leiding en met

medewerking zijner vrouw, Bertha Hahn, geb. Lenz, een verdienstelijke

pianiste, vele uitvoeringen gaf. In 1867 werd hij directeur der zangvereeni-

ging te Bielefeld, i870 van die te Koningsbergen, Als schrijver is hij be-

kend door vele artikelen in de Ne%ie Berliner UdusiJczeitung^ Die Tonhalle.,

MusiJcalisches Wochenblatt en het door hem geredigeerde tijdschrift: Die Ton-

Jcunst. In dit blad ontwikkelde hij zijn systeem '»Ckroma\ een nieuw soort

van muziekschrift. In 1880 zou hij, als directeur eener nieuwe, op het sy-

steem der chroma gebaseerde, muziekschool, naar Berlijn vertrekken, doch

stierf bij zijn aankomst aldaar. Van zijn compositiën zijn slechts weinige in

druk verschenen.

Hahn (Bernhard), geb. 1780 te Seubas in Silezië, was signator aan den

Dom en zangonderwijzer aan het katholiek gymnasium te Breslau, waar hij

1856 overleed. Hij gaf vele kerkgezangen in het licht.

Hahn (Georg Joachim Joseph), senator en muziekdirecteur te Mün-

nerstadt in Franken, leefde in de 18e eeuw en gaf de volgende werken in

het licht : Harmonischer Beitrag zuin Clavier, Der wohlunterwiesene General-



bassschüler (1751), Leichte Arien auf die vornekmsten Feste en eenige Mis-

sen, Psalmen en Sonates.

Hahn (Theodor), zang-onderwijzer en componist, geb. 3 September 1809

te Dobers in Silezië, ontving onderricht in de muziek van Rink, Gott-

^ried Weber, Klein en Zelter, maakte reizen naar Frankrijk en Italië

en werd 1840 zangonderwijzer en repetitor aan de koorschool der koninklijke

Opera te Berlijn, waar hij 1865 stierf.

Haibel of llaibl (Jacob), zanger en componist, geb. 1761 te Gratz, werd

1789 te Weenen aan het theater van Schika neder verbonden, voor hetwelk

hij een tiental operettes schreef. Later (1804) werd hij kapelmeester van den

bisschop van Diakowar in Hongarije en stierf 1826. Zijn dochter, Sop h ie H.,

was 1829—1830 zangeres te Munchen.

Haigil (Thomas), Engelsch componist, van wien 1793 en later aria's en

sonates voor klavier en stukken voor harp in het licht verschenen, was een

leerling van Haydn.

Haillot, violoncelvirluoos te Parijs, leefde in de tweede helft der 18e eeuw

en was aan het Thëatre Italien verbonden. Hij schreef violoncelduetten.

Haindel, Hajndl of Heiudl, was 1782 concertmeester te Innsbruck, 1793

te Passau, en componeerde de operette: Der Kaufmann von Smyrna.

Haine (J o h a n n) , Duitsch muziekgeleerde, leefde in de eerste helft der

16e eeuw te Luneburg en voerde aldaar 1516 de figuraalmuziek in.

Haine (Karl), geb. 2 Jan. 1830 te Augsburg, liet zich reeds op acht-

jarigen leeftijd in het openbaar hooren als klavierspeler, ontwikkelde zijn mu-

zikaal talent te Lübeck en Frankfort a. d. O. en maakte met zijn vader, die

operazanger was, concertreizen door het noorden van Duitschland. Hij was

achtereenvolgens muziekdirecteur van een ambulant operagezelschap in West-

phalen, muziekonderwijzer te Hanau, Bocholt, Aurich en Emden en Domor-

ganist te Worms. Deze laatste betrekking bekleedde hij van 1852 tot 1866.

Onder zijn compositiën bevindt zich een opera in drie bedrijven: Der Graf

von Burguncl.

Hainl (Georges Frangois), violoncellist, componist en orkestdirecteur,

geb. 16 of 19 Nov. 1807 te Issoire in het departement Puy-de-Dóme, kwam

1829 aan het conservatoire te Parijs en behaalde reeds het volgend jaar den

eersten violoncelprijs. Gedurende eenige jaren maakte hij kunstreizon, 1839

gaf hij ook hier te lande concerten met Döhler. In 1840 werd liij tot

orkestdirecteur aan de opera te Lyon benoemden vervulde dien post tot 1863,

toen hij, in de plaats van Dietsche, orkestdirecteur aan de Groote Opera te

Parijs werd. Onder zijn leiding werden o. a. de opera's L' Afrlcaine, Hamlet

en Don Carlos aldaar voor de eerste maal opgevoerd. Ook dirigeerde hij gedu-

rende drie jaren de Société des Coucerts, Hij stierf 2 Juni 1873.
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Behalve eenige fantasieën voor violoncel heeft hij een boek geschreven, ge-

titeld: De la miis-ique a Lyoti depuii iliS juêguen 1852 efc. (Lyon ISS^).

Haitzin^er (Anten), zanger, geb. 1796 te Wilfersdorf in Oostenrijk, legde

zich onder leiding van Salieri op den dramatischen zang toe, betrad 1821

voor het eerst het tooneel en liet zich in de voornaamste steden van Duitschland,

alsmede te Londen en te Petersburg, hooren.

Hake (Hans), componist en stadsmuzikant te Stade, leefde in het midden

der 17e eenw en componeerde suites voor 2 violen en bas (Hamburg 1648

en 1654).

Hakart, z. hacquart.

Hakenbcr^er of Hackenberger (A. n d r e a s) , kerkcomponist uit de 17e eeuw,

was tot 16"20 muziekdirecteur te Dantzig en componeerde o. a. Motetten voor

zes tot twaalf stemmen en Sacri modulorum concentuê voor acht stemmen.

Hakkebord, Ned. ; hackebrett, Hoogd. ; tympanom, Fr. ; saltero, salterio

of TEDESCO, Ital. ; een overoud volksinstrument van omstreeks drie octaven,

met metalen snaren bespannen, die met houten hamertjes aangeslagen wor-

den ; de voorganger en oorsprong van het klavier.

Halb, Hoogd., z. half.

Halberstadt (.Joseph), componist, geb. in de eerste helft der 19e eeuw te

Amsterdam, heeft verscheidene compositiën vervaardigd voor orkest, voor strijk-

quartet, voor klavier enz.

Halbmond, Hoogd., z. halve maan.

Hale, Z. ADAM DE LA HALE.

Halévy (Jacques Elie F romental), geb. 27 Mei 1799 te Parijs, werd

1809 leerling aan het conservatoire en ontving er onderricht in den zang van

Gazot en Lambert, in de harmonie van Berton en in de compositie van

Cherubini. In 1819 behaalde hij met een cantate: Herminie, den prix de

Rome. Het volgende jaar begaf hij zich als pensionnaire der regeering

naar Rome, waar hij tot 1822 bleef en veel componeerde. De oude Italiaan-

sche muziek bestudeerde hij aldaar onder leiding van B a i n i. Het jaar 1822—23

bracht hij te Weenen door, waar hij een door hem gecomponeerde ouverture

liet uitvoeren en kennis maakte met Beethoven. Nog vóór zijn vertrek naar

Rome had hij, bij gelegenheid van den dood van den hertog van Berry, een

De Frofundis gecomponeerd ; ook had hij een opera : Les BoJiémiennes., vervaar-

digd, die echter niet werd opgevoerd. In Frankrijk teruggekeerd ontving hij

twee tekstboeken : Tygrrud'wn^ groote opera, en Deux Pavillons, opéra-comique,

ter compositie; maar ook deze werken gelukte het hem niet ten tooneele te

brengen. Eindelijk, 1827, slaagde hij er in, zijn opéra-comique: VArtisan,

in het theater Feydeau te doen opvoeren. Het stuk vond weinig bijval. Zijn

volgend werk, dat hij te zamen met Piifaut vervaardigd had, was: Zém e^ /e



BateUer, een gelegenheidsstukje voor den verjaardag van Kar el X. Voor

de Italiaansche Opera schreef hij 1829 Clari, waarin Marie Malibran de

hoofdrol vervulde. Dit werk werd gevolgd door: Le Dilettante (V Avig^ion^

dat 1829 in de Opéra-Comique gegeven werd; Manon Lescaut, ballet voor

de Groote Opera (1830), La langue musicale, opéra-com. (1831), La tenta-

tion, ballet-opera, met medewerking van Guide geschreven (1832), Les sou-

venirs de Lafleur, bij gelegenheid der weder-optreding van Martin in de Opéra

Gomique gegeven, en Ludovic, een werk dat door Hërold begonnen, doch

onvoltooid was achtergelaten en door H a 1 é v y ten einde werd gebracht.

Den grootsten roem behaalde H. met zijn nu volgend werk: La Juive,

23 Febr. 1835 voor het eerst opgevoerd in de Groote Opera. Nourrit ver-

vulde de rol van Éléazar en de directie der Opera had honderdvijftig duizend

franken aan de mis e en scène besteed. Weldra werd deze opera ook in het

buitenland bekend en zij behoort nog heden tot de beste stukken van het

repertoire der Fransche opera. In hetzelfde jaar verscheen in de Opéra

co mi que VEclair ten tooneele. Deze bevallige partitie werd met veel bijval

ontvangen en verhoogde den roem van den componist. Op deze werken volgde

een langdurig stilzwijgen. Eerst 1838 schonk Halévy het tooneel een nieuwe

opera: Giddo et Ginevra ou la peste de Florence. Tengevolge van den min

gelukkigen tekst, die veeleer somber en akelig dan dramatisch was, vond dit

werk weinig bijval. Ook de volgende werken: Les Treize (1839), Le Skérif

(1839) en Le Drapier (1840) waren niet zeer gelukkig. Doch met La -ffane

de Chypre (1841) behaalde Halévy een nieuwen triomf. Deze opera behoort

met La Juive en Charles VL (1843) tot zijn beste werken en werd ook in

het buitenland herhaaldelijk opgevoerd. Voorts componeerde Halévy de vol-

gende opera's, die met meer of minder succes ten tooneele werden gevoerd:

Le Lazzarone (1844), Les Mousquetaires de la Reine {\MQ\ Le Val d'Andore

(1848), La Fée aux roses (1849), La dame de Piq?ie (1850), La Tempesta

(1850), Le juif errant (1852), Le Nahah (1853), Jagimrita (1855), Valen-

tine d'Anligné (1856) en La Magicienne (1857).

Halévy werd 1816 zangmeester aan het conservatoire te Parijs, 1827

volgde hij Daussoigne op als leeraar in de harmonie en 1833 werd hij, in

plaats van F ét is, leeraar in het contrapunt en de fuga. Na den dood van

Reicha, 1836, benoemde men hem tot lid van het Instituut en 1854 tot

permanenten secretaris der Akademie van Schoone Kunsten. In

die nieuwe betrekking deed hij zich ook als litterator van een goede zijde

kennen, en wel door zijn lofredenen op Pierre Fontaine, Onslow,

Adolphe Adam, Simart, David d'Angers en Paul Delaroche.

Omstreeks 1861 begon Halévy te sukkelen. De geneesheeren schreven

hem een verblijf in het Zuiden voor en op het einde van hetzelfde jaar ver-
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trok hij met zijn gezin naar Nizza, waar hij 17 Maart 1862 overleed. Zyn

stoffelijk overschot werd naar Parijs vervoerd en een gedenkteeken op zijn

graf opgericht.

Half of Gehalveerd noemt men in de orgelbouwkunst een slechts ten deele

uitgevoerde stem. Eenige stemmen klinken niet goed, wanneer zij in de

onderste octaven gehoord worden, andere voldoen niet in de hoogte. Dit is

inzonderheid het geval met die registers, welke in het orgel een wezenlijk

blaasinstrument voorstellen, b. v. Fagot, Hobo en Glarinet. Dezestem-

men brengt men dan alleen óf in de bas- óf in de discantoctaven. Soms

vindt men echter registers, die eigenlijk moeten doorloopen, maar sleclits voor

de helft uitgevoerd zijn, gelijk in vele orgels de Salie et. De oorzaak van dit

misbruik is veelal gelegen in gebrek aan ruimte.

Halfgedekt, Ned. ; halbgedakt, Hoogd.; een labiaalpijp in het orgel, die

slechts gedeeltelijk gesloten is. De pijpen dezer soort hebben ook hoeden of

stopsels, evenals de gedekte, doch boven in het deksel bevindt zich een

roer, dat hol is. Deze pijpen klinken zwakker dan de opene, doch helderder

dan de geheel gedekte. Tot deze klasse behoort de roerfluit. Sommigen

rekenen ook de stemmen, wier pijpen boven conisch toeloopen, tot de half-

gedekte; doch de conische pijp behoort veeleer tot de opene, dan tot de ge-

dekte pijpen, omdat haar mede het hoofddeksel ontbreekt.

Half-common-time, Eng., tweekwarts-maat.

Hall, (Henry), Engelsch kerkcomponist, geb. 1655 te New-Windsor, gest.

1707, was organist te Exeter en vicarius te Hereford.

Hall (W i 1 1 i a m) , Engelsch vioolvirtuoos, was op het einde der 1 7^ eeuw

eerste violist der koninklijke kapel te liOnden en stierf 1700 te Richmond.

Hallali, jagersroep, jachtfanfare.

Hallé, eigenlijk Halle (Karl), klavierspeler, geb. 11 April 1819 te Hagen in

Westphalen, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en

bestudeerde later de compositieleer onder leiding van Rink te Darrastadt. In

1840 begaf hij zich .naar Parijs, waar hij tot 1848 bleef en door de voor-

dracht van klassieke werken gunstig bekend werd. Vervolgens ging hij naar

Londen, waar hij ook veel opgang maakte, en vestigde zich 1856 te Man~

chester als directeur eener concertvereeniging en muziekonderwijzer. Zijn naam

werd in Engeland spoedig bekend, en bij vele muziekfeesten, o. a. 1876 te

Bristol, was hij als orkestdirecteur werkzaam. Hij heeft eenige compositiën

voor klavier geschreven, die te Parijs en te Londen het licht zagen.

Hallelnjall, Hebr., »looft den Heer," een jubelkreet in vele kerkelijke ge-

zangen. Soms werd het woord, met weglating der consonanten, aldus

geschreven: Aevia.

Halm (Anton), klavierspeler, geb. 1789 te Altenmark in Stiermarken,
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gest. 1872 te Weenen, in welke stad hij sedert 1811 als muziekonderwijzer

gevestigd was, componeerde trio's voor piano, viool en violoncel; strijkquar-

tetten, sonates enz.

Halma (H il ar ion Emil), violist, geb. 1803 te Sedan, ontving zijn mu-

zikale opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde 1824 den eersten

prijs in het vioolspel, was 1828 orkestdirecteur te Straatsburg, 1829 violist

aan de Italiaansche Opera en 1830 aan de Groote Opera. Hij maakte een kunst-

reis naar Amerika, doch zonder groot succes te behalen, en keerde vervolgens

naar Frankrijk terug, waar hij in kommervolle omstandigheden leefde.

Hals wordt dat gedeelte van guitaren, violen enz. genoemd, waarop de

greepplank rust.

Halt, Hoogd., hetzelfde als fermate (z. dit).

Haltton, Hoogd., z. orgelpunt.

Haltzeiclien, Hoogd., rustteeken.

Haltenhoif, instrumentmaker te Hanau, werd hoofdzakelijk beroemd wegens

zijn verbeteringen van den waldhoorn.

Halter (Wilhelm Ferdinand), Duitsch organist en componist, geb. in

de laatste helft der 18^ eeuw, gest, 1806 te Koningsbergen, componeerde

liederen en gezangen, alsmede een operette : Die Cantons-Revision.

Haltmeier (Johann^Friedrich), hoforganist te Hannover, schreef o. a.

:

Anleitung, wie man einen Generallass oder auoh HatidstücJce in alle Töne

transponiren kön7ie (Hamburg 1737).

Halve applicatuur of halve positie, Ned. ,- halbe applicatur, Hoogd.;

MEZZA MENiCA, It. ; DEUXiÈME POSiTiON, Fr.; de eerste verplaatsing der hand

op de greepplank der strijkinstrumenten.

Halve cirkel, Ned. ; prolatio. Lat. ; een maatteeken der Ouden, bestaande

in een doorsneden cirkel, waaruit de E als teeken der vierkwartsmaat ont-

staan is; ook zekere uit vier noten bestaande figuur (z. circolo en gruppo).

Halve kadailS, halve of onvolkomen sluiting (z. toonsluiting).

Halve maan of turkschb schel, Ned.; halbmond, Hoogd.; pavillon

CHiNOis of chapeau chinois, Fr. ; paviglione, Ital. ; een uit het Oosten af-

komstig instrument, bestaande uit een groote metalen halve maan op een stok

bevestigd en van vele klokjes of schellen voorzien. Het wordt naar de maat

geschud en is gebruikelijk bij militaire muziek.

Halve maat, tweekwarts-maat.

Halve maat-pauze; suspirium. Lat.; deui-mesurê, Fr.

Halve noot, Ned.; halbe note, Hoogd.; minima, Lat.; blanche, Fr.

Halve slag, Ned.; halber schlag, Hoogd.; z. halve noot.

Halve sopraan, z. mezzo soprano.

Halve toon, Ned. ; halber ton, Hoogd. ; demiton, Fr. ; het kleinste in
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de muziek gebruikelijke interval. De benaming halve toon is echter minder

juist; beter is: kleine secunde of verhoogde prime (z. interval en secunde).

Halve triller, z. triller.

Hamal (Henri Guillaume), componist, geb. 1685 te Luik, was muziek-

directeur aan de kerken St. Trond en St, Lambert in zijn geboortestad.

Hij stierf aldaar 3 December 1752 en liet een groot aantal cantates en andere

kerkmuziek in manuscript na.

Hamal (Jean Noël), zoon van den vorige, geb. 23 Dec. 1709 te Luik,

ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, studeerde later te

Rome en werd 1738 kapelmeester in zijn geboortestad, waar hij 26 Novem-

ber 1778 overleed. Hij componeerde, behalve kerkmuziek, eenige opera's in

het Luiker dialekt, o. a. : Li Voegge di Chofontaine {Ie Voyagé de Chaufon-

taine)^ Li Ligeois égagi {Ie Becrue de Liège), Li Fiess di Tioute si plau {^La

fête irouhlée par la pluié) en Les Ypocondes {Les Hypocondrei).

Hamboys (John), Engelsch muziekgeleerde uit de 15e eeuw, schreef o. a.

twee verhandelingen : Summum artis musices en canüones ariificales diversi

generis.

Hambnch (August Karl), tenoor, geb. 1797 te Berlijn, was langen tijd

een sieraad der opera te Stuttgart. Hij speelde ook viool en guitaar en

voerde als Blond el in Richard Coe^ir de lion de vioolsolo's zelf uit. Hg

stierf 25 Aug. 1834 te Stuttgart en liet een groote muziekbibliotheek en een

verzameling schoone violen na.

Hamel (Eduard), violist, geb. 1811 te Hamburg, begaf zich 1835 naar

Parijs, waar hij jaren lang lid van het orkest der Groote Opera was. In

1846 keerde hij naar Hamburg terug en vestigde zich aldaar als muziek-

onderwijzer. Onder zijn compositiën bevindt zich een opera: Malrina.

Hamel (Katharina Josephe), zangeres, geb. 3 Febr. 1779 te Mainz,

was van 1795 tot in het begin der 19e eeuw aan het koninklijke nationale

theater te Berlijn verbonden. Nadat zij in het huwelijk getreden was, trok

zij zich uit het openbare leven terug en stierf 1840 te Berlijn. — Haar

zusters waren de beroemde zangeressen S chick (z. d.) en Lanz (z. d.),

geboren Hamel.

Hamer, Ned. ; hammer, Hoogd. ; sautereau, Fr. ; salterèllo, Ital. ; in

het mechaniek van het klavier een met leder overtrokken stukje hout, dat,

door den toets in beweging gebracht, de snaar aanslaat en in trilUng brengt,

Hamerik (Asger), Deensch componist, geb. 8 April 1843 te Kopenhagen,

ontving zijn muzikale opleiding in Zweden, Duitschland en Engeland en ves-

tigde zich 1868 te Parijs. Hij componeerde o. a. twee opera's: Toveble en

Ejalmar og Ingeborg^ wier tekst door hemzelf vervaardigd was. Eenige frag-

menten dezer werken werden ten uitvoer gebracht en door de kritiek gunstig



13

ontvangen. Meer bekend werd hij echter door zijn Nordische Suiten voor orkest.

Na het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog begaf hij zich naar Noord-

Amerika, werd 1872 directeur der muzikale afdeeling van het Peabody-
instituut te Baltimore en bracht in het algemeen veel bij tot de bevordering

der muziek in de Vereenigde Staten. Yan zijn compositiën verdienen nog

vermeld te worden een Jüdische Trilogie en een opera in vijf bedrijven:

La vendetta.

Hamerton (William Henry), zangonderwijzer en componist, geb. 1795

te Nottingham, scln^eef o. a. een zangmethode, getiteld: Vocaï instructions

combined witk the theory and practice of Fianoforte accompaniment (Londen

1824).

Hamilton (J. A.), contrapuntist, geb. 1805 te Londen, gaf vele theoretische

werken in het licht en vertaalde vele Duitsche en Fransche leerboeken in

het Engelsch.

Hamiiton-Bird (William), letterkundige, geb. 1741 te Glasgow, leefde

langen tijd in Indië en gaf een verzameUng Indische melodieën, voor guitaar

en klavier gezet, in het licht; dit werk is getiteld: The oriental Miscellany^

heing a coUection of the most favourite airs of Hindoostan (Galcutta 1789).

Hamm (Johann Va Ie n tin), geb. 11 Mei 1811 te Winterhausen, gest.

21 Dec. 1875 te Würzburg, waar hij concertmeester was, heeft vele com-

positiën, hoofdzakelijk marschen en dansen, vervaardigd.

Hamma (Fridolin), geb. 16 December 1818 te Friedingen m Wurtem-

berg, was 1840 muziekdirecteur te Schaffhausen en 1842 stadsorganist te

Meersburg aan de Bodensee. In laatstgenoemde plaats ontdekte hij in het

Credo eener Mis van Holtzbauer de melodie, die later voor de Marseil-

laise gediend heeft. Hij deelde zijn ontdekking mede en maakte daardoor de

verontwaardiging van velen, niet het minst van de Franschen, gaande. Hij was

een vurig republikein en nam deel aan den opstand in Sicilië, later aan dien

in Baden. Hij werd vervolgd en vluchtte naar Zwitserland. Na zijn amnestie

vestigde hij zich als zangonderwijzer te Stuttgart, vervolgens als organist te

Ettlingen bij Karlsruhe en eindelijk als directeur eener muziekschool te Neu-

stadt. Zijn compositiën bestaan in operetten, balletten en talrijke vrij heids-

liederen.

Hamma (Benjamin), geb. 10 Oct. 1831 te Friedingen, ontving onder-

richt in de compositie van Lindpainter te Stuttgart, vertoefde eenigen tijd

te Parijs en begaf zich vervolgens naar Rome, waar hij zich op de studie der

oude kerkmuziek toelegde. In zijn vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich

te Koningsbergen, waar hij de zangvereeniging dirigeerde. Na 1870 hield hij

zich uitsluitend bezig met het geven van muziekonderwijs. Onder zijn com-

positiën bevindt zich een opera: Zarrisco.
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Hamma (Franz), jongste broeder der beide vorigen, geb. 4 0ctoberl835

te Friedingen, is organist te Oberstadion in Wurtemberg. Hij heeft een leer-

boek voor den zang geschreven en hederen en kerkmuziek gecomponeerd.

Hamniel (Step ban), geb. 1756 te Gissigheim, was een Benedictijner

monnik en organist te Würzburg en componeerde veel kerkmuziek. Hij stierf

1830 te Veitshöchheim.

Hammer, Hoogd., z. hamer.

Hammer (Kilian), organist te Vohenstrauss in het midden der 17^ eeuw,

was, volgens de verklaring van zijn leerling Printz (^Mus. kist. cap.\l%h)

en van Mattheson {Ehrenpforte, pag. 259), de eerste die bij de zes syl-

labes der Solmisatie de zevende, si^ bijvoegde. Deze zeven syllabes werden

derhalve door sommigen voce» liammerianae genoemd.

Hammer (Franz Xaver), violoncelvirtuoos uit de tweede helft der 18e

eeuw, was tot 1785 lid der kapel van kardinaal Batthiany te Pressburg

en vervolgens kamermusicus van den hertog van Mecklemburg,

Hammer (Georg), geb. 1 Mei 1811 te Herlheim in Franken, was leeraar

in het viool-, klavier- en orgelspel en in den zang. In 1830 werd hij assis-

tent aan de muziekschool van Fr ö hl ie h te Würzburg, 1837 aan het semi-

narium St. Michael aldaar. Vermoedelijk stierf hij 1845. Zijn compositiën

bestaan hoofdzakelyk in gezangen voor een en meer stemmen.

Hammerclavier, Hoogd., oude benaming der Fortepiano; z. klavier.

Hammermeister, barytonzanger, geb. omstreeks 1800, trad 1827 voor de

eerste maal te Berlijn op, was van 1827 tot 1832 aan den stadsschouwburg

te Leipzig en van 1832 tot 1835 aan de koninklijke opera te Berlijn ver-

bonden. Vervolgens ging hij met een operagezelschap naar Parijs, was tot

1 840 aan den stadsschouwburg te Hamburg verbonden en werd na dien tijd als zanger

niet meer genoemd. Hij stierf 1 860 te Nieuw-York als ... sigarenhande-

laar. — Onder de rollen die hij creëerde, behoorden der Vampyr en der Tem-

pier van Marschner.

Hammerschmidt (Andreas), Duitsch contrapuntist, geb. 1611 te Briix

in Bohème, werd 1635 organist aan de St. Pi eters-kerk te Freiberg, 1639

aan de Johannes-kerk te Zittau, waar hij 29 Oct. 1675 overleed. Hij be-

kleedde een niet onbelangrijke plaats in de muziekgeschiedenis, daar hij met

Joh. Herm. Schein en Heinrich Albert tot diegenen behoort, welke

zich ten opzichte van het Duitsche lied verdienstelijk gemaakt hebben. Ook

was hij een vruchtbaar kerkcomponist, en streefde er als zoodanig naar, het

zoogenaamde Kerkelijke Concert, dat in zijn tijd in zwang was, door het in-

vlechten van koralen, voor de toehoorders bevattelijker te maken. Behalve

zijn vele GeistUcJie Concerten voor 2, 3, 4, 5 en 6 stemmen en zijn Welt-

liche Oden verdienen van zijn compositiën bijzonder vermeld te worden de
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Bïalogi spirituali, oder GesprücJie ziohchen Gott iind einer glauUgen Seele,

von 2 und> 4 Stimmen (Dresden 16-45 en 1652) en Die musihaliscken Ge-

sprache nier die Evangeliën von 4, 5, 6 tind 7 Stimmen (Dresden 1655).

Hammi^ (Friedrich), muziekinstrumentenmaker te Weenen, leefde op

het einde der 18e en in het begin der 19e eeuw en verkreeg 1801 een pri-

vilegie voor het verkoopen van Turksche bekkens.

Hampe (J o h a n n S a m u e 1) , organist, klavierspeler, componist en theore-

ticus, geb. 11 November 1770 te Lucine in het vorstendom Oels, heeft vele

cantates en feestzangen, alsmede een opera: Die UücTckehr (1816), geschreven. Hij

stierf 9 Juni 1823 als regeeringsraad te Oppeln. Onder zijn nagelaten pa-

pieren bevinden zich vele degelijke opstellen over muziek.

Hampel (Anton Joseph), hoornvirtuoos uit de 18e eeuw, was omstreeks

1748, ten tijde van Hasse, lid der Dresdener kapel en stierf omstreeks 1766.

Hij vervaardigde de beste soorten van i n v e n t i e-hoorns (z. dit) en wendde het

eerst de zoogenaamde »gestopte" tonen op den hoorn aan. Van zijn leerlin-

gen was vooral Punto (Stich) bekend.

Hampel (Hans), klavierspeler en componist, geb, 5 October 1822 te

Praag, ontving onderricht van Wen zei Tomaschek en componeerde vele

stukken voor klavier en een Eeq2dem.

Hampeln (Karl von), vioolvirtuoos, vooral als quartetspeler gunstig bekend,

werd 30 Januari 1765 te Mannheim geboren en ontving zijn muzikale oplei-

ding te Munchen. Hij was directeur der kapellen van Fürstenberg en Hechin-

gen en werd 1811 hofmuziekdirecteur te Stuttgart, waar hij 23 Nov. 1834

overleed. Van zijn compositiën zijn een concerteerende symplionie voor 4

violen en een vioolconcert in druk verschenen.

Han (Gerard), was 1730 klokkenist aan het stadhuis te Amsterdam en

gaf bij Rog er: Sonate a 3, op. 1 in het licht.

Han (Jacobus) werd 1706 tot organist aan den Dom te Utrecht be-

noemd.

Hanakisch, Ned., Hoogd. ; een levendige, vlugge dans in |-maat, eenige

overeenkomst hebbende met de Polonaise, is afkomstig van de Hanaken,

bewoners van Hanna in Moravië.

Hanache, vermoedelijk een Zuid-Nederlandsch toonkunstenaar, leefde in het

midden der 16e eeuw en is bekend door twee chansons in de verzameling:

Le XII Livre contenant XXX chansons amoureuses a cinq parties par divers

autheurs^ hn2mmées en Anvers par Tylman Susato (1558).

Hanai'd (Martin), kanunnik aan de kathedraal te Kamerijk, leefde in de

laatste helft der 15e eeuw en behoorde tot de goede componisten van dien

tijd. Tinctoris droeg hem zijn verhandeling over noten en pauzen op.

Van zijn compositiën is heden slechts één motet bekend, getiteld: X(? i&m^ewry
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het is opgenomen in de verzameling : Canti Cento Cinquanta (Venetië, P e-

trucci, 1503).

Hanc (And re as), orgelmaker, geboortig uit Neurenberg, leefde in de

17e eeuw in Polen.

Hanck (Johann), in de 17e eeuw cantor te Strehlen in Silezië, zette

eenige geestelijke liederen op muziek.

Hand, z. guidonische hand.

Hand (Ferdinand Gotthelf), geb. 15 Febr. 1786 te Planen, was ge-

heimraad en professor in de Grieksche litteratuur te Jena en schreef o. a.

een Aesthetik der Tonkunst (2 deelen, Jena 1837 en 1841). Hij stierf in

laatstgenoemde stad 14 Maart 1851.

Handbassl, Hoogd., andere benaming voor fagot viool (z. dit).

Handel (Georg Friedrich) werd 23 Februari 1685 te- Halle a. d.

Saaie geboren. Zijn vader, een eenvoudig barbier, die het tot lijfarts van

den keurvorst van Brandenburg gebracht had, bestemde den knaap voor den

advokatenstand en meende derhalve den aanleg voor muziek, dien zijn zoon

reeds vroegtijdig toonde, te moeten onderdrukken. Het muziekmaken werd

hem streng verboden, doch zijn liefde voor de kunst was grooter dan de

eerbied voor het vaderlijk gebod: hij wist een Glavichord in zijn dak-

kamertje te brengen en oefende zich 's nachts heimelijk in het bespelen van

dat instrument. Later schijnt de vader, bemerkende dat zijn rijkbegaafde zoon

de andere leervakken niet verzuimde, ook de beoefening der muziek toege-

staan te hebben. Van grooten invloed op de ontwikkeling van den knaap

was de omstandigheid, dat de aandacht van den hertog van Weissenfels, die

hem in zijn kapel het orgel hoorde bespelen, op den knaap gevestigd werd.

Deze hield den vader van George voor, dat ouders geen recht hadden, den

aanleg van hun kind te onderdrukken en de oude Handel stemde eindelijk

toe, dat zijn zoon grondig onderricht zou verkrijgen in de muziek, George

werd bij den organist Z ach au te Halle in de leer gedaan en maakte in

korten tijd zulke groote vorderingen, dat hij op vele plaatsen, waar hij zich

liet hooren, groot opzien verwekte, voornamelijk te Berlijn aan het hof van

den keurvorst Frederik III (later Frederik I, koning van Pruisen).

De keurvorst bood zelfs aan, den knaap aan zijn hof op te voeden, voor

welke eer de vader echter bedankte. Korten tijd daarna (1697) stierf de

oude Handel. George liet zich 1702 als student aan de universiteit te Halle

inschrijven, nog altijd met het doel om jurist te worden; doch toen hem niet

lang daarna de vakante plaats van organist aan de Slot- en Domkerk aange-

boden werd, nam hij het besluit, zich geheel aan de muziek te wijden. In

1703 ging hij naar Hamburg, waar hij tweede viool in het orkest der opera

werd. Hij maakte er kennis met Mattheson, die aldaar als zanger en
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componist reeds een goeden naam had, en met Telemann. Toen de direc-

teur der opera, Reinhard Keiser, wegens schulden vluchten moest, nam

Handel zijn plaats als dirigent aan het klavier in. Volgens Mattheson

getuigden de eerste cantates van Handel niet van groot talent: zij zondig-

den tegen de harmonie en tegen den goeden smaak. Als organist werd hij

echter algemeen geroemd. In die hoedanigheid werd hij, evenals Matthe-

son, 1703 uitgenoodigd naar Leipzig te komen, waar een wedstrijd van

kunstenaars gehouden zou worden voor de opvolging van Buxtehude.

Handel behaalde de overwinning, doch de oude organist wilde hem zijn

betrekking slechts afstaan, indien hij zijn schoonzoon wilde worden. Waar-

schijnlijk was Buxtehudes dochter niet jong meer; althans Handel noch

Mattheson waren genegen het voorstel aan te nemen en keerden naar

Hamburg terug. Een jaar later ontstond er twist tusschen de beide kunste-

naars, bij gelegenheid der opvoering eener door Mattheson gecomponeerde

opera: Cleopatra. Daar de componist, die in zijn werk de rol van An to-

ni us vervulde, in het laatste bedrijf niet meer op het tooneel behoefde te

komen, wilde hy de directie over het orkest aan het klavier overnemen. Han-

del, die de eerste bedrijven der opera gedirigeerd had, meende in den wensch

van zijn vriend een beleediging te zien en weigerde het klavier te verlaten.

Mattheson was woedend en wachtte met ongeduld het einde der voorstelUng

af. Nauwelijks waren zij buiten den schouwburg, of zij trokken den degen.

Mattheson viel onstuimig op zijn tegenpartij aan, en een stoot van hem

zou zijn tegenstander waarschijnlijk het leven gekost hebben, indien de

degen niet op een groeten metalen knoop aan Handels rok afgestuit en

in stukken gesprongen ware. Nog denzelfden avond verzoenden de jongelieden

zich met elkaar.

Nadat 8 Jan. 1705 Handels eerste opera: Almiray en 25 Februari daar-

opvolgende zijn tweede: Nero, te Hamburg met bijval ten gehoore was ge-

bracht, begaf de jonge componist zich naar Italië, ten einde zich met den dra-

matischen zang vertrouwd te maken. In den aanvang van 1707 kwam hij

daar aan en vierde er weldra groote triomfen. Voor Florence schreef hij de

opera RodrigOi die met grooten bijval opgevoerd werd. Te Venetië, waarheen

hij zich 1708 begaf, maakte hij zich door zyn klavierspel bekend en in drie

weken componeerde hij zijn opera Agrippina, die 27 maal achter elkaar

gegeven werd. Grooten invloed op zijn ontwikkeling oefende zijn verblijf te

Rome uit. In de Ottobonische concerten, die geregeld 's maandags in het

paleis van den kardinaal gegeven werden, had hij gelegenheid, zijn kennis der

instrumentatie uit te breiden. De werken, die hij voor deze uitvoeringen schreef,

o. a. zijn oratorium La Resurrezione, munten uit door een oordeelkundige

aanwending der strijkinstrumenten. De concerten stonden onder leiding van

II. 2
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een der voortreffelijkste violisten uit dien tijd: Corelli, welke natuurlijk

veel zorg besteedde aan het strijkquartel. Het herdersspel Acis, Galatea e

Polifemo^ hetwelk Handel in het jaar 1708 of 1709 vervaardigde, heeft hij

waarschijnlijk met het oog op bepaalde zangers geschreven. In Italië had hij

den met roem bekenden componist abbé Steffani leeren kennen, die hem

als zijn opvolger aanwees, toen hij 1710 de leiding der opera te Hannover,

die hij jaren lang gevoerd had, nederlegde. De keurvorst van Hannover be-

noemde Handel tot zijn kapelmeester en gaf hem tegelijkertijd het gevraag-

de verlof voor een reis naar Engeland. In het najaar van 1710 kwam

Handel te Londen aan, waar hij een schitterend onthaal vond. In zeer

korten tijd schreef hij voor het Hay M a r k e t -theater de opera Rinaldo, die

24 Febr. 1711 met grooten bijval opgevoerd werd. Nadat de tijd van zijn

verlof verstreken was, ging hij naar Hannover terug, doch slechts voor eenige

maanden. Nog in hetzelfde jaar vroeg en verkreeg hij op nieuw verlof voor

een reis naar Engeland; in Februari 1712 kwam hij daar weder aan en heeft

toen, eenige reizen daargelaten, Engeland niet meer verlaten. Het herdersspel //

Pastor Jido was het eerste werk dat hij den Britten liet hooren ; daarop volgde

nog in hetzelfde jaar de opera Theseus. Een Ode, die hij voor het geboorte-

feest der koningin schreef, werd 6 Febr. 1713 uitgevoerd. Ter gelegenheid

van den vrede van Utrecht componeerde hij, op verzoek van de koningin,

een Te Dewn en den lOOsten Psalm {JuUlate). Beide werken werden 7 Juli

1713 uitgevoerd en veroorzaakten, dat den componist een jaargeld van £ 200

werd toegekend. Doch spoedig kwamen er donkere dagen voor Handel.

Koningin Anna stierf 12 Augustus 1712 en de keurvorst van Hannover, tegen-

over wien H. zich aan verbreking van contract had schuldig gemaakt, daar

hij niet weder naar zijn post in Hannover was teruggekeerd, besteeg den troon

van Engeland. Aan zijn invloedrijken vriend Burlington, op wiens landgoed

hij langen tijd vertoefde en waar hij de opera's Silla en Amadis schreef, had

Handel het te danken, dat de koning zich weder met hem verzoende. De

zoogenaamde Wassermusik — een bij gelegenheid van een gondeltocht op de

Theems geschreven serenade — heeft haar ontstaan aan die verzoening te

danken. Spoedig daarna vergezelde Handel den koning naar Duitschland,

waar hij de door Broek es gedichte Passie componeerde (1716). Gedurende

de volgende jaren, 1717— 1720, bekleedde hij den post van muziekdirecteur

van den hertog van Chandos en schreef als zoodanig zijn twaalf beroemde

Ant/iems, die als voorloopers zijner Oratoria beschouwd kunnen worden, van

welke het eerste, Esther, 1720 ontstond; in het volgend jaar zag ook het

herdersspel Acis and Galathea \\ei Mohi. De adel van Londen had intusschen

een operagezelschap bijeengebracht en verzocht Handel, zich met de leiding daar-

van te belasten. Hij begaf zich 1719 naar Duitschland, om zangers te enga-



49

geeren, en 20 April 1720 begonnen de voorstellingen met Numitore van

Giovanni Porta. Voor deze onderneming, die tot 1728 onder Handels

leiding stond, schreef hij de volgende opera's: Radamisto, Muzio Scevola,

Floridante, Ottone, Flavio, Giulio Cesare, Tamerlane, Bodelinde^ Scipione^

Alessandro, Admeio, Eiccardo primo, Siroe en Tolomeo.

Negen jaren had de meester aan het hoofd dezer vereeniging gestaan, toen

zij een bron van groote zorgen voor hem werd. In den strijd, die tusschen

Handel en den castraat Senesino uitgebroken was, tengevolge waarvan

Handel zich genoodzaakt zag, den zanger te ontslaan, trok de adel partij

voor den castraat en vormde, toen de meester niet wilde toegeven, een nieuw

operagezelschap, terwijl Handel het oude trachtte in stand te houden, het-

geen hem slechts door zware opofferingen gelukte. De belangstelling in de

Italiaansche opera begon te Londen te verminderen en verkreeg den laatsten

stoot door de zoogenaamde Bedelaarsopera en de Balladenzangspelen, met

welke John Gay optrad, die opera, kluchtspel en ballade vereenigde, onder

grooten bijval van het publiek. Te vergeefs offerde Handel alles op, om zijn

operagezelschap bijeen te houden; hij schreef er nog eenige werken voor, als:

Foro (1731), Ezio, Sosarme en Oriando (1732), Ariadne (1734), Ariodante

en Aleina. Zijn operavoorstellingen werden in de Vasten verboden ; tengevolge

van dat verbod kreeg hij een beroerte en gaf de leiding zijner opera aan den

tooneeldirecteur Heidegge r over. Kij schreef nog de opera's Faramondo ea

Serse en later, in de jaren 1738—1740, Imeneo en Deidamia,

De strijd om het behoud der opera had aan Handels gezondheid zulke

gevoehge slagen toegebracht, dat hij genoodzaakt was, zich ter genezing naar

een badplaats te begeven; dientengevolge ging hij naar Aken. Omstreeks den-

zelfden tijd begon zijn werkzaamheid op dat gebied der kunst, waarop hij

wereldberoemd zou worden: het oratorium. Reeds te Hamburg en in Italië

had hij eenige oratoria geschreven, die echter nog voor het tooneel bestemd

waren. In Deborak (1733), zoowel als in Aéhalia, te Oxford geschreven, is

het streven om voor bepaalde zangers te schrijven duidelijk merkbaar; het

Alexanderfest (1736) staat op de grenzen der oude en nieuwe richting;

eerst met Israël in Aegypten begint de reeks meesterstukken, met welke hij

den vorm van het oratorium vaststelde; daarop volgden Saul (1738), JSf^ma*

(1741), Samson (1742), Semele (1743), Joseph (1743), Rerkules {\1U), Bel-

sazar (1744), Josna (1747), Susanne {ilA8), Salomon {11A8), Tkeodora {ilA9)

en Jeplita (1751). In Engeland was aanvankelijk het succes der nieuwe wer-

ken niet groot; eerst in Ierland, waar hij, op verzoek van den onderkoning

1741 eenige oratoria ten gehoore bracht, werden zij met bijval ontvangen

en vooral de Messias maakte te Dublin grooten indruk. Naar Londen terug-

gekeerd, herwon de groote meester spoedig de gunst van het Engelsche

2*
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publiek. Van dat oogenblik lachte het geluk hem weder toe, totdat hij, even-

als zyn groote tijdgenoot Bach, blind werd. Hij stierf 13 April 4759 —
zooals hij het vurig gewenscht had — op Goeden Vrijdag.

Handvormer, z. chiroplaste.

Hiner (Ludwig Wilhelm), Duitsch orgelmaker, leefde in de tweede

helft der 18e eeuw te Arnstadt.

Hanisch (Franz), hoboïst, geb. 1749 te Praag, werd 1790 karaermusicus

van den vorst van Turn en Taxis te Regensburg.

Hanisch (Joseph), organist en componist, geb. te Regensburg, maakte

met Proske een reis naar Italië en werd 1840 tot Domorganist in zijn ge-

boortestad benoemd. Zijn compositiën zijn te Regensburg en Einsiedeln in

druk verschenen.

Hanke (Karl), componist, geb. 1754 te Rosswalde, werd op twee en

twintigjarigen leeftijd directeur der kapel van graaf Albrecht von Haditz

aldaar en schreef voor zijn orkest en het daarmede in verbinding staande

theater Cantates, Symphonieën, Quartetten en Balletten. Na den dood van

den graaf was hij achtereenvolgens te Brünn, Warschau, Breslau, Berlijn,

Hamburg en Sleeswijk werkzaam. In al deze steden werd zijn muziek, vooral

zijn operette Rolert und Eancken^ met bijval ontvangen. In 1791 ging hij

naar Flensburg, waar hij cantor en muziekdirecteur werd, en stierf omstreeks

1835 te Hamburg.

Hankel (Anton), instrumentenmaker te Weenen, vond 1821 de phys-

HARMONICA (z. dit) uit.

Hanmüller (Joseph), hoornvirtuoos en zanger, geb. 20 Sept. 1774 te

Deggendorf, was aan de koninklijke kapel en aan de opera te Munchen verbonden.

Hannibal Pataviniis, z. annibal.

Hauon (Charles Louis), organist te Boulogne-sur-Mer, geb. omstreeks

1825 te Aire, volgens anderen te Remscure, heeft vele didaktische werken

geschreven.

Hanot (Frangois), geb. omstreeks 1720 te Doornik, was zanger aan

den Dom in zijn geboortestad. Twee door hem gecomponeerde bundels fluit-

sonates zagen te Brussel het Ucht.

Hansel (Jacob), in het midden der 17^ eeuw cantor te Zittau, zette een

Ode: Fleug mem Seelgen auf zu Gott, voor vier stemmen, op muziek.

Hanser (Wilhelm), organist, geb. 12 Sept. 1738 te Unterzeil in Zwaben,

ontving zijn opleiding in de abdij Scheussenried, kwam 1775 in de abdij

Lavaldieu in de Ardennen en richtte aldaar een muziekschool op. Onderzijn

leerlingen behoorde M é h u 1. Met het uitbreken der Fransche revolutie keerde

hij naar Duitschland terug. Zijn compositiën, waarvan vele gedrukt zijn, be-

staan in kerkmuziek en sonates voor klavier, viool en bas.
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Hansl (Peter), violist en componist, geb. 29 Nov. 1770 te Leppen in

Sileziê, bevond zicli 1787 in het door Sarti gedirigeerde orkest van prins

Potemkin te Petersburg, werd 1791 concertmeester van vorst L u b o m i r s k

i

te Weenen en stierf aldaar 18 Sept. 1831. Hij was een leerling van Hay dn.

Onder zijn compositiën bevinden zich 55 strijkquartetten.

Hanslick (Eduard), geb. 11 Sept. 1825 te Praag, promoveerde 1849

te Weenen tot doctor in de Rechten en verkreeg een betrekking aan een

der Oostenrijksche ministerieën, welke hij tot 1866 bekleedde. Reeds in zijn

jeugd had hg zich met ijver op de muziek toegelegd en onder leiding van

Tomaschek de harmonie en het klavierspel bestudeerd. Niet lang na zijn

aankomst te Weenen, 1847, trad hij als muziekrecensent op, eerst in de Sonn-

tagsblatter, later in de l'Fiener Zeitung^ in de Presse en eindelijk in de Neue

freie Presse. Behalve de artikelen in deze bladen schreef hij ook de brochu-

res: Vom musikaUsck Schonen (1854) en Geschichte des Wiener Concertwesens

(1869). In 1856 werd hij privaatdocent in de muziekgeschiedenis en aesthe-

tiek aan de universiteit te Weenen en 1861 buitengewoon professor in die

vakken.

Hansmann (Ferdinand), geb. 1764 te Potsdam, violoncelvirtuoos, leer-

ling van Duport, kwam 1784 in de kapel van den kroonprins van Prui-

sen, na diens troonsbestijging in de koninklijke kapel. Hij stierf 26 Dec.

1843 te Berlijn.

Hansmann (Otto Friedrich Gustav), geb. 30 Mei 1769 te Berlijn,

werd aldaar koordirecteur aan de Italiaansche opera en 1798 organist aan de

Pet rus -kerk, nadat hij te voren, om zijn inkomen te vermeerderen, een ad-

ministratieve betrekking bij de magistratuur van Berlijn had aangenomen. Hij

richtte 1804 een zangvereeniging op, en toen deze vijf en twintig jaren onder

zijn leiding had bestaan, werd hij tot eereburger van Berlijn benoemd. Hij

stierf 4 Mei 1836 als lid van de Rekenkamer te Berlijn.

Hanssens (Karel Lodewijk Joseph), bijgenaamd de oude, violist en

componist, geb, 4 Mei 1777 te Gent, ontving het eerste onderricht in de

muziek van Vauthier en Verheyen en volgde te Parijs een harmonie-

cursus van Bert on. Te Gent teruggekeerd, voltooide hij zijn studiën bij zijn

oudsten broeder, Joseph H. , die later orkestdirecteur te Amsterdam werd,

en bij den violist Ambroise Fémy. Vervolgens begaf hij zich naar Am-

sterdam, waar hij, evenals later te Utrecht en te Rotterdam, orkestdirecteur

aan den schouwburg was. In 1804 vertrok hij naar Antwerpen, werd van

daar als orkestdirecteur naar Gent beroepen en volgde 1825 Borremans
te Brussel op. Twee jaren later benoemde Willem I hem tot directeur

zijner kapel en 1828 lot inspecteur der muziekschool, welke later het Con-

servatoire werd. Tengevolge van de omwenteling van 1830 verloor hij zijn



22

post, doch werd 1835 weder met de leiding van het orkest der opera be-

last, 1838 weder afgezet en 1840 ten derden male, tevens tot directeur van

den Muntschouwburg, benoemd. Hij stierf 6 Mei 1852. — Zijn compositiën

bestaan in Opera's, Missen en Cantates.

Hanssens (Kar el Lodewijk), geb. 12 Juli 1802 te Gent, ging op zeef

jeugdigen leeftijd met zijn ouders naar Amsterdam, waar hy, slechts tien jaren

oud, violoncellist aan den stadsschouwburg werd. Later, 1822, werd hij orkest-

directeur aan dien schouwburg en componeerde een ballet, dat veel bijval

vond. Hij had 500 gulden voor zijn werk gevraagd, doch de schouwburgdirectie

wilde hem slechts 200 gulden geven ; hierover verbitterd, nam hij zijn ontslag en

begaf zich naar Brussel, waar hij een plaats als violoncellist verkreeg. Zes

maanden later componeei-de hij een cantate voor een concert ten voordeele

der Grieken; zij vond een gunstig onthaal en de componist werd tweede

orkestdirecteur aan den schouwburg. Toen 1827 een wedstrijd werd geopend

om een plaats als leeraar in de harmonie, behaalde H. met een symphonie,

die door Gherubini beoordeeld werd, den prijs. Tengevolge der Belgische

omwenteling werden 1831 het theater en de school gesloten en H. begaf zich

naar Noord-Nederland, om een nieuwe betrekking te zoeken; hij sohreef er

opera's, symphonieën en ouvertures. In 1834 werd hij violoncellist, en na

eenige maanden tweede orkestdirecteur, aan het theater Vent adour te Parijs.

Doch dit theater werd 1835 gesloten en Hanssens was verplicht naar Ne-

derland terug te keeren, waar hij orkestdirecteur aan de Fransche Opera te

'sHage werd. Omstreeks denzelfden tijd zond hij een door hem gecomponeerd

Te Beiim aan het Koninklijk Instituut, dat zijn werk uitgaf en hem een gel-

delijke belooning toekende. Het volgend jaar ging hij weder naar Parijs,

waar het hem echter niet mogelijk was een vaste betrekking te verkrijgen,

hetgeen te onaangenamer voor hem was, daar hij ook voor vrouw en kinde-

ren te zorgen had. In 1836 naar Gent beroepen, dirigeerde hij de concerten

van het Casino en van den schouwburg aldaar, totdat hij eenige jaren later

Snel opvolgde als directeur der Grande Harmonie te Brussel, waar hij ook

professor aan het conservatoire werd en van 1848 tot 1869 het orkest van

den Muntschouwburg dirigeerde. Hij stierf aldaar 8 April 1871. — Zijn

compositiën bestaan o. a. in Missen, Cantates, Symphonieën, 2 Opera's, 10

Balletten, Concerten en Quartetten.

Uantze (Joseph Simon), oók H e n t z e geschreven, vioolvirtuoos, geb.

1751 te Dresden, was 1779 concertmeester van den markgraaf van Schwedt

en kwam later te Berlijn, waar hij 1800 in een aanval van waanzin stierf.

Haranc (Louis And ré), vioolvirtuoos, geb. 1738 te Parijs, speelde, naar

men beweert, reeds op zesjarigen leeftijd de moeilijke sonates van Tartini.

Van 1758 tot 1761 reisde hij in Italië, werd 1770 eerste violist der koninklijke
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kapel en 1775 directeur van de concerten der koningin, welke betrekkingen

hij echter tengevolge der Fransche omwenteling van d 789 verloor. Hij stierf

1805 te Parijs. Van zijn compositiën zijn eenige vioolsonates en duetten in

druk verschenen.

Harbordt (Johann Gottfried), fluitist, leefde op het einde der 18e en

in het begin der IQe eeuw te Brunswijk, waar eenige zijner compositiën voor

ftuit in druk verschenen zijn.

Hard (Johann Daniel), virtuoos op de Viola di gamba, geb. 6 Mei

1696 te Frankfort a. d. M,, gest. 1770 als concertmeester der hofkapel

te Stuttgart.

Harde drieklank, benaming van den drieklank met zuivere prime, groote

terts en groote quint.

Harde toonschaal, de groote terts-toonschaal.

Harder (August), componist, geb. 1774 te Schönerstadt in Saksen, stu-

deerde eerst in de theologie, doch wijdde zich omstreeks 1800 geheel aan de

muziek. Ongeveer 50 bundels door hem gecomponeerde zangstukken zagen

het licht. Hij stierf !29 October 1813.

Hardouin (Henri), abbé en componist, geb'. 1724 te Grandpré, aldaar

gest. 13 Aug. 1800, componeerde o. a. 40 Missen voor 4 en 5 stemmen met

orkestbegeleiding en schreef ook eenige didaktische werken.

Hardverminderd noemt men den drieklank met grondtoon, groote terts en

verminderde quint. (z. accords altérés.)

Hardy, violoncellist, leefde te Londen in den aanvang der 19e eeuw en

schreef een methode: Violoncello preceptor with scales for fingering in tJie

various heys.

Harfe, Hoogd., z. harp.

Harmonica of Glasliarmonica, een muziekinstrument bestaande uit glazen

klokken of kommen, die naar toonhoogte op een spil bevestigd zijn, met den

voet rondgedraaid en met nat gemaakte vingers bespeeld worden. Het werd

uitgevonden door Benjamin Franklin in het jaar 1763. In den beginne

had dit instrument slechts een toonomvang van 2è octaaf, van c tot g' ;
later

werd het tot ƒ'" uitgebreid. Men vindt ook Klavier- of To etsenhar-

monica's, Strij kharmonica's, Staalharmonica 's, Mondharmo-

nica's enz. De tegenwoordig in de volksmuziek gebruikelijke H and-

harmonica of Accordeon (z. dit) is een instrument van andere soort.

Harmonicello, Ital., een door Johann Karl Bischoff (z. dezen) uitge-

vonden instrument, een soort van violoncel.

Harmonicliord, een omstreeks 1810 door Kaufmann te Dresden uitge-

vonden instrument, welks snaren door een met leder overtrokken cylinder in

trilling gebracht worden.
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Harmonici noemde men bij de Grieken de aanhangers van Aristoxenos,

die de toonverhoudingen meer naar het gehoor dan naar berekening beoor-

deelden; de aanhangers van Pythagoras werden canonici genoemd.

Harmonicon, een op het einde der 18e eeuw door Dr. W. Ghr. Mul-

ler te Bremen uitgevonden instrument, bestaande uit een harmonica verbon-

den met een ftuitorgel.

Harmonie (Gr. : dpfiovca)^ in algemeenen zin : eendracht, overeenstemming.

Op muzikaal gebied : de verbinding van tegelijkertijd klinkende tonen volgens

bepaalde regelen. Niet zelden wordt het woord harmonie voor accoord ge-

bruikt ; b.v. in de uitdrukkingen enge en wijde harmonie, die betrekking

hebben op den onderlingen afstand der intervallen van een accoord. Eng

noemt men de harmonie, wanneer de stemmen zoo min mogelijk van elkander

verwijderd zijn, b. v. : h/W—^^1 Bij wijde harmonie daarentegen liggen

de stemmen ver van elkander af; men verkrijgt die b.v., door in het voorgaande

accoord de terts e een octaaf hooger te plaatsen : zi

Harmoniek of Harmonieleer, het samenstel der regelen voor de verbin-

ding der accoorden.

Harmoniemnziek, compositiën voor een orkest van blaasinstrumenten, ook

de uitvoering van zulk een orkest.

Harmonika, z. harmonica.

Harmoniqnes (se. sons), Fr., flageolet-tonen (z. dit).

Harmonisch, Ned. en Hoogd.; harmonieux, Fr.; armonioso, Ital.; welluidend.

Harmoniespron^, opvolging van twee of meer elkander vreemde accoorden.

Harmonische hand, z. guidonische hand.

Harmonische drieklank, Lat.: trias harmonica, de volmaakte conso-

neerende groote en kleine terts-drieklank.

Harmoninm, een soort van orgeltje, ook een benaming voor de phys-

harmonica (z. dit).

Harnisch (Johann .Tacob), toonkunstenaar uit de 17^ eeuw, gaf een

bundel kerkelijke gezangen in het licht.

Harnisch (Otto Siegfried), componist en theoreticus, was 1603—1621

cantor te Göttingen.

Harold, organist en componist, leefde op het einde der 18e eeuw te Weenen.

Harp, Ned., Eng.; harfe, Hoogd.; harpb, Fr.; arpa, Ital.; een snaar-

instrument, welks oorsprong in de oudste tijden gezocht moet worden. Het

is onder de instrumenten wier snaren getokkeld worden het eenige dat een

plaats in het moderne orkest heeft verkregen; de luit, detheorbeen

finderen zijn van lieverlede in onbruik geraakt. Bij de oude volken had men
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harpen met dertien, later ook met twintig en zelfs met veertig snaren. De

bij hen gebruikelijke instrumenten Trigonon, Psalterion, Sambukos,

Barbitos en anderen, waren allen een soort van harp. De tegenwoordige

harp heeft haar oorsprong te danken aan de zoogenaamde Davidsharp of

Kinnor. Met het christendom werd de harp in Europa ingevoerd; het was

toen een instrument van kleiner omvang dan tegenwoordig, zeer geliefkoosd

bij de vorsten, o. a. bij Alfred den Groot e en Kar el den Kale.

In de 16» eeuw verschilde het instrument weinig van dat der midden-

eeuwen; de vorm was iets grooter geworden, doch de tecimiek was even

gebrekkig, daar het middel om de halve tonen voort te brengen nog niet ge-

vonden was. Omstreeks 1600 bracht men schroeven aan, met behulp

waarvan men de snaren verhoogen kon; doch voor den speler was het

gedurig op- en nederdraaien der schroeven zeer lastig, daar hij zoodoende

slechts met één hand kon spelen. Eerst omstreeks 1720 vond de instru-

mentmaker Donawert, bijgenaamd Hochbrucker, een mechaniek uit,

die, door de voeten in beweging gebracht, de snaren der harp een halven

toon verhoogde en door hem pedaal genoemd werd. De pedaalharp werd

door een neef van Hochbrucker in Frankrijk ingevoerd en de mecha-

niek omstreeks 1770 door hem verbeterd. Andere verbeteringen werden aan

gebracht door Krurapholz,. wiens echtgenoote een uitstekende harpiste was,

en door Nadermann, instrumentmaker te Parijs; doch de verhooging der

snaren bleef nog steeds gebrekkig, totdat eindelijk 1786 Sébastien Erard,

een mechaniek uitvond, met behulp waarvan de snaren verkort konden wor-

den, zonder, zooals vroeger het geval was, uit de verticale ligging getrokken

te worden en van timbre te veranderen. Later, 1801, vond Érard &eEarpe

a douhle mouvement uit. Deze soort van harp, die 1845 in het conservatoire

te Parijs ingevoerd werd en heden vrij algemeen in gebruik is, heeft een om-

gva

vang van zes octaven en een quart: van :
:9^ tot

8^* bassa

De zeven pedalen, waarvan zij voorzien is, zijn zoo ingericht, dat de speler door

middel van één daarvan elke snaar een groote of een Ueine secunde verhoo-

gen kan. Neemt men dus achtereenvolgens de zeven pedalen voor den halven toon,

dan wordt de harp in Ces in de toonsoorten Ges, Des^ As, Es, Bes, F en

C gestemd; verhoogt men vervolgens elke snaar nogmaals door middel van

de tweede verschuiving der pedalen, dan worden daardoor de zeven noten der

natuurlijke toonschaal in fis, cis, gis, dis, ais, eis en bis veranderd; dien ten

gevolge verkrijgt de harp de toonsoorten G, J), A, E, B, Fis en Cis. Door
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deze mechaniek zijn derhalve alle toonsoorten toegankelijk. De kleine terts-

toonsoorten zijn evenwel alleen dan te gebruiken, wanneer men ze opwaarts

evenals afwaarts behandelt, namelijk zonder verhooging van den zesden en

zevenden toontrap; wil men die verhooging behouden, dan is een afzonderlijk

gebruik der pedalen voor beide tonen noodig. De figuren die op de harp

het meest voorkomen, zijn gebroken accoorden, die Arpeggii genoemd wor-

den, naar de Italiaansche benaming Arpa; zij zijn, een- of tweestemmig, van

groot effekt. Trillers zijn ook op de harp uitvoerbaar, doch klinken slechts

op hooge noten goed. De flageolettonen hebben een buitengewoon schoe-

nen klank; zij worden meestal eenstemmig gebruikt en klinken een octaaf

hooger, dan zij geschreven zijn. De constructie van het instrument brengt

mede, dat snelle chromatische passages onuitvoerbaar zijn ; de zeven tonen,

in Ces groote terts gestemd, worden, door een en hetzelfde pedaal een halven

of een geheelen toon verhoogd en de stemming van een octaaf is voor alle

andere gelijk.

Snaren: ces des es fes ges as hes ces

Pedaal Licdefgabc
Pedaal x : cis dis eis fis gis ais bis cis.

Hieruit volgt, dat men met behulp der pedalen cis^ e, g en ais de geheele

harp in het verminderd seplime-accoord cis, e, g, bes en zijn enharmonische

verwisselingen kan stemmen, evenzoo met behulp der pedalen d, eis, f, gis,

h in het accoord d, f, as, ces, enz. Op dezelfde wijze kan men andere ac-

coorden vormen. De daarbij voorkomende gelijkklinkende snaren noemen de

harpisten Synoniemen. Inde 18e eeuw werd de harp slechts zelden in het

orkest aangewend. Handel gebruikte dit instrument in zijn JuUus Caesar,

in het Concerto grosso VII en in het oratorium Saulj Gluck in OrpJieus en

in Paris und Helena. In de opera Ossian ou les Bardes van L e s u e u r komen

twaalf harpen voor; de componist schreef in de partituur: »Dans tous les

morceaux de l'opéra oü il y a des harpes, il faut six premières harpes et

six secondes qui puissent dominer Torchestre et en faire ressortir l'effet des

cent harpes de Selma." Berlioz, de leerling van Lesueur, maakte een

veelvuldig gebruik van de harp; ook Meyerbeer heeft van dit instrument

partij getrokken. Van de latere meesters die dit instrument aanwendden,

verdienen vooral Wagner en Liszt genoemd te worden.

Onder de harpspelers dezer eeuw zijn als virtuozen bekend: Dizi, La-

barre, Godefroid, Parish-Alvar, Oberthur e. a.

Harpanetta, z. arpanetta.

Harpenbas, z. albertische bas.

Harper (Thomas), trompetvirtuoos, geb. 1788 te Worcester, gest. 1853

te Londen.
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Harpinella, z. arpinella.

Ilarpklavier, een in onbruik geraakt, van darmsnaren voorzien, klavier.

Harpprestant of Harppriucipaal, een orgelregister dat den harptoon

nabootst.

Harpsichord, Harpsicord of Harpsicon, Engelsche benaming voor klavier.

Harrer (Gottlieb), componist en muziekdirecteur, leefde omstreeks 1745

te Leipzig en stierf 1764 te Karlsbad. Hij schreef Oratoria, Symphonieën,

Sonates en een theoretisch werk: Specimen contrapuncti in octava etiam m
declma converühilis.

Harries (Heinrich), componist en schrijver, geb. 1762 te Flensburg,

stierf 28 September 1802 te Brugge in Holstein.

Harriugton, hoboïst, geb. in Sicilië, was omstreeks 1793 een der besle

virtuozen van het orkest der Sal om on -concerten te Londen.

Harring'ton (John), in dienst van koning Hen der ik VIII van Enge-

land, vervaardigde omstreeks 1514 een hymne : The Blache Sauntus, or Mon-

kes Hymn to Saunie Satane, Canon in suhdiatesseron et diapason a 3, welke

de koning zelf gaarne placht te zingen.

Harris, orgelmakersfamilie in Engeland, waarvan vooral R e n a t u s, gest.

1724 of 1725 te Bristol, beroemd was.

Harris (Joseph), organist te Birmingham, later te Liverpool, waar hij

1814 stierf, was een componist in den stijl van Handel.

Harris (Joseph John), organist te Southwark, gaf in het licht: A

selecüon of psalms and hymntunes, adapied to the psalms and hymnes used

in the church of the St. Olaf, Souihwark (Londen 1827).

Harrison (Robert), zanger, geb. omstreeks 1760 te Londen, liet zich in

de jaren 1793 en 1794 met veel bijval op de S a l o m o n -concerten aldaar

hooren. Hij stierf 1812.

K Harsley (Wil Ham), organist en componist, geb. 15 Nov. 1774 te Lon-

den, werd 1800 te Oxford Baccalaureus in de muziek, 1812 organist

aan de Belgra v e-kapel te Londen. Zijn compositiën bestaan in motetten, ca-

nons en Glees.

Harson (Johann Samuel), organist aan de Mar ia -kerk te Berlijn, stierf

aldaar 1792. Hij was een der beste leerlingen van Kirnberger.

Hart (James), Engelsch toonkunstenaar uit de 17e eeuw, was lid der

koninklijke kapel te Londen.

Hart (Philip), zoon van den vorige, geb. omstreeks 1670, was organist

aan de A.ndreas- en Micha els-kerk te Londen. Van zijn compositiën

zijn in druk verschenen een bundel fuga's voor orgel en het Morgenlied uit

Paradise lost van Milt on.

Hart (Joseph), geb. 1794 te Londen, was op verschillende plaatsen van
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Engeland als organist werkzaam, vestigde zich ISdS te Londen en werd aldaar

koordirecteur aan de Engelsche Opera, voor welk tooneel hij de opera The

Vampyr en de kluchten Amateurs and actors, BulVs Tiead en Walh for a

Wager schreef; ook vervaardigde hij een theoretisch werk : An easy Mode of

teaching Thorough-hass and composition.

Hartel (Gottfried Ghristoph), geb. 1763 te Schneeberg, werd om-

streeks 1795 compagnon van den boek- en muziekhandelaar Breitkopf en

zette na diens dood de zaak, die onder zijn leiding wereldberoemd werd,

alleen voort. Hij stierf 1827. Zijn zonen Hermann en Raimond volg-

den hem op en sedert den dood van Hermann (4 Aug. 1875) is Rai-

moiid alleen eigenaar der zaak.

Hartel (Benno), geb. 1 Mei 1846 te Jauer in Silezië, ontving onderricht

in het viool- en klavierspel en in de compositie te Berlijn, waar hij zich als

rauziekonderwijzer vestigde en 1870 leeraar aan de Hochschule werd.

Eenige kleine compositiën zijn van hem in druk verschenen. •

Hartel (Gustav Adolph), violist en componist, geb. 7 Dec. 1836 te

Leipzig, was 1857 orkestdirecteur te Bremen, 1863 te Rostock, waar hy

een muziekvereeniging in het leven riep, en 1873 te Hamburg. Hij stierf

op laatstgenoemde plaats 1876. Onder zijn compositiën bevinden zich drie

kleine opera's.

Hartig (Franz Christian), geb. 31 Januari 1750 te Heldenberg, was

eerste tenoor aan de Opera te Munchen. In 1799 trok hij zich uit het open-

bare leven terug en vestigde zich te Mainz, waar hij na 1812 stierf. Zijn

dochter, Johanna H.
,

geb. 14 Maart 1779 te Munchen, was een uitste-

kende zangeres, die in de theaters van Munchen, Stuttgart en Mannheim op-

trad en 1799 met den tooneelspeler Koch in het huwelijk trad.

Hartkas (Johann Friedrich Wilhelm), geb. 10 Maart 1805 te

Bennungen in Thuringen, was organist en zangonderwijzer te Berlijn en com-

poneerde kerkmuziek.

Hartknoch (Karl Eduard), klavierspeler en componist, geb. omstreeks

1775 te Riga, was een leerling van Hummel en vestigde zich als muziek-

onderwijzer te Petersburg, later te Moskou, waar hij 1834 stierf. Van zgn

compositiën zijn Nocturnes, Walzen en Variatiën voor klavier in druk ver-

schenen.

Hartmann (Heinrich), geb. in de tweede helft der 16e eeuw, was can-

tor te Koburg en stierf aldaar 1616. Men kent van hem: Confortativae

sacrae symphoniacae 5, 6 ^^ 8 voc. (Koburg 1613).

Hartmann (Christian Karl), fluitvirtu90S, geb. omstreeks 1750 te

Altenburg, maakte vele kunstreizen door Duitschland, Rusland en Nederland

en woonde eenige jaren te 's Gravenhage. In 1790 begaf hij zich naar Parijs,
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werd aldaar tot leeraar aan het conservatoire en tot eersten fluitist in het

orkest der Groote Opera benoemd en stierf 1804.

Hartmann (Sim on), Duitsch harpspeler, leefde 1770 te Parijs, later te

Lyon, waar hij 1777 eenige zijner compositiën voor harp in het licht gaf.

. Hartmann (Ghristoph Heinrich), geb. omstreeks 1 750 te Rudisleben

in Thuringen, gest. 1826 als organist te Eimbeck in Hannover, componeerde

stukken voor klavier, liederen en een opera: Das Zauherschloss.

Hartmann (Johann), geb. omstreeks 1735, volgens sommigen te Ham-

burg, volgens anderen ergens in Silezië, was omstreeks 1760 concertmeester

te Rudolstadt en trad 1768 in dienst van den hertog van Pioen, met wien

hij naar Kopenhagen ging, waar hij 1791 overleed. Hij componeerde o. a.

twee opera's : Balders Död (B a 1 d e r s dood) en Fisherne (De visschers) ; deze

laatste bevatte het populair geworden lied : ,^Konge CJiristian stod ved Jiojen

Mast"^ (Koning Christiaan stond aan den hoogen mast), dat Mey erbee r in

een entre-acte van zijn Stniensee heeft aangewend. De beide opera's van H.

gingen bij gelegenheid van den slotbrand te Kopenhagen verloren.

Hartmann (August Wilhelm), zoon van den vorige, geb. omstreeks

1775 te Kopenhagen, was organist aan de garnizoens-kerk aldaar, welke be-

trekking hy nog 1850 bekleedde.

Hartmann (Johann Peter Emil), zoon van August Wilhelm H.,

geb. 14 April 1805 te Kopenhagen, was voor de rechtsgeleerdheid bestemd,

doch legde zich ook ijverig op de muziek toe, die hij onder leiding van

Weyse beoefende. Nadat hij 1828 in de Rechten gepromoveerd was, onder-

steunde hij zijn vader in diens betrekking van organist en werd tevens leeraar

aan het conservatorium van Kopenhagen, dat destijds onder de directie van

Si boni stond. Als componist wijdde hij zich vooral aan de dramatische mu-

ziek en componeerde de opera's Ravnen eller Broderpröven (De Raaf of de

Broederproef), tekst van H. G. Anders en; Corsaren (De Zeeroover), tekst

van H. Hertz, Liden Kirsten (De kleine Christin e), Völvens Spaadom

en nog eenige andere. In 1838 maakte hij een reis door Duitschland, werd

1849 directeur der koninklijke kapel en bekleedde deze betrekking nog 1874.

Hartmann (Johann Gottfried Henning), violist en componist, geb.

28 Mei 1779 te Hamburg, ging op twintigjarigen leeftijd naar Petersburg,

waar hij 6 Maart 1828 als keizerlijk kapelmeester stierf.

Hartmann (Matthias), orgelmaker, leefde in den aanvang der 18e eeuw

te Maagdenburg.

Hartmann (Michael), hofmusicus te Kassei, werd omstreeks 1650 ka-

pelmeester van den landgraaf van Hessen en stierf als zoodanig 1670.

Hartmann (Friedrich), geb. omstreeks 1805 in het land van Reuss, was

directeur der mannenzangvereeniging te Neuss en componeerde vele gezangen.
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Hartmann (Lu d wig), zoon van den vorige, geb. 1836 te Neuss, ontving

zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, studeerde in de

jaren 1856 en 1857 te Weimar onder leiding van Liszt en trad 1859 in

een concert van Wilhelmine Schröder—Devrient te Dresden als kla-

vierspeler op. Hij vestigde zich in die stad en werd een voorvechter der

school van Liszt. Hij schreef vele liederen en een opera: König Helge.

Als criticus leverde hij vele artikelen in Die Tonhalle, Musikalisckefi Wo-

chenhlatt en andere tijdschriften.

Hartmann (Franz), violist, geb. 1807 te Coblenz, was een leerling van

Spohr. Hij was achtereenvolgens te Wolfenbuttel, Brunswijk en Aken werk-

zaam en werd 1842 concertmeester en leeraar aan het conservatorium

te Keulen, waar hij 1857 stierf. Zijn composiliën bestaan in stukken

voor viool.

Hartmann (Karoline), klavierspeelster, geb. 1808 te Munster bij Colmar,

studeerde te Parijs onder leiding van Liszt en Chopin en stond in de mu-

zikale wereld gunstig aangeschreven. Zij stierf reeds 30 Juli 1834.

Hartog (Eduard de), geb. 1826 te Amsterdam, beoefende de muziek

eerst als dilettant en ontving onderricht in het klavierspel van verscheiden

goede meesters. Omstreeks 1852 vestigde hij zijn hoofdverblijf te Parijs,

waar hij eenige zijner werken ten gehoore bracht. Het verlies zijner fortuin

noodzaakte hem, in de kunst ook een middel van bestaan te zoeken ; hij legde

zich daarom op het muziekonderwijs toe. In 1865 werd te Parijs een door

hem gecomponeerde opera : Le manage de don Lope^ opgevoerd ; 1 868 volgde

een ander werk : VAmour mouillè^ dat ook te Brussel, onder den titel : VAmour

et son hóte, ten gehoore werd gebracht. Behalve deze werken beslaan er

van hem strijkquartetten, ouvertures, stukken voor koor met orkestbegeleiding,

stukken voor klavier en viool, liederen enz.

Hartang (Johann Michael), Duitsch orgelmaker uit de vorige eeuw,

leefde op het slot Vippach bij Erfurt en vervaardigde voor vele kerken van

Thuringen schoone orgels.

Hartnng (Karl August), orgelvirtuoos en componist, was op het einde

der 18e eeuw organist aan de Gereformeerde kerk te Brunswijk.

Hartung (Michael), luitenmaker, leefde in de eerste helft der 17e eeuw

te Padua. Zijn instrumenten waren door geheel Europa bekend.

Hartwig (Karl), omstreeks 1740 organist en muziekdirecteur te Zittau,

schreef vele compositiën, die allen in manuscript gebleven zijn.

Hase (Georg), Duitsch toonkunstenaar, geb. in de tweede helft der 16e

eeuw te Neurenberg, gaf aldaar in het licht : Nrwe Tantz mit schonen Texten

zu vier Stimmen (Neurenberg 1610).

Hase (Juli e), zangeres, geb. omstreeks 180Ö, was aan de hofopera te
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Dresden verbonden en maakte o. a. in rollen als Pamina en Z er line

grooten opgang. Zij stierf reeds 1826.

Hasenbal^ (Johann Friedrich), geb. 1771 te Werna in het graaf-

schap Hohenheim, bespeelde in zijn jeugd de harp, werd 1807 muziekdirec-

teur aan het gymnasium te Brunswijk en richtte aldaar een zangvereeniging

op. Hij stierf 28 Juli 1859.

Hasenknopif (Sebastian), componist uit de 16e eeuw, geboortig uit

Salzburg, gaf Motetten voor 5, 6, 8 en meer stemmen (Munchen 1588) in

het licht.

Haser (Johann Georg), geb. 11 Oct. 1729 te Gersdorf bij Görlitz, be-

gon op jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen, studeerde in de R.echten,

doch wijdde zich later geheel aan de kunst. Door Hiller werd hij tot eersten

violist der groote concerten te Leipzig benoemd; later verkreeg hij de be-

trekkingen van directeur van het stads- en theaterorkest en van de Univer-

siteitskerk. Hij stierf 15 Maart 1809.

Haser (Johann Friedrich), oudste zoon van den vorige, geb. 1775

te Leipzig, stierf 1801 als organist aan de Gereformeerde kerk aldaar.

Haser (Karl Georg), broeder van den vorige, geb. 1777 te Leipzig, was

bassist aan verschillende theaters.

Haser (August Ferdinand), broeder van den vorige, geb. 1779 te

Leipzig, werd 1817 koordirecteur aan de opera te Weimar, 1829 ook mu-

ziekdirecteur aan de hoofdkerk aldaar en stierf 18441. Hij schreef een Clior-

gesangschule en Versuch einer systematische Uelersicht der Gesangslehre. Zijn

compositiën bestaan o. a. in een Oratorium, Missen en Opera's.

Haser (G h r i s t i a n Wilhelm), broeder van den vorige, geb. 1 781 te

Leipzig, bassist en liederencomponist, zong op verschillende tooneelen van

Duitschland en werd 1813 aan het hoftheater te Stuttgart verbonden, waar

hij 1867 stierf. — Zijn kinderen zijn: Mathilde H. , zangeres, geb. 23 Dec.

1815, en Karl H. , violist aan de hofkapel te Stuttgart, aldaar geb. 14

Maart 1818.

Haser (Gharlotte Henriette), zuster van de vorigen, gevierde zan-

geres, geb. 1784 te Leipzig, liet zich hoofdzakelijk in Italië hooren en ver-

kreeg daar den bijnaam van La divina Tedesca. Na in het huwelijk getre-

den te zijn met den Archivaris Giuseppe Vera te Rome, zeide zij het

kunstenaarsleven vaarwel.

Haserodt (Johann Andrea s), geb. 12 Febr. 1694 te Schlotheim in

Thuringen, was muziekdirecteur en organist te Eschwege.

Hasert (Johann), geb. 1680 te Berga, was hoftrompetter te Eisenach

en een bekwaam instrumentmaker.

Hasert (Ru do lp h), klavierspeler, geb. 4 Feb. 1826 te Greifswald, was
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door zijn vader voor de theologie bestemd en promoveerde in dat vak, doch

gaf de voorkeur aan de muziek en maakte tot 1861 kunstreizen door Zwe-

den, Duitschland en Frankrijk. Vervolgens zette hij zich te Berlijn als mu-

ziekonderwijzer neder, doch daar hij met zijn lessen niet genoeg verdiende,

nam hij 1870 een plaats als predikant bij de strafkolonie te Straussberg aan

;

later, 1872, werd hij als predikant naar Rathenow beroepen. Zyn virtuositeit

in het klavierspel wordt zeer geroemd.

Hasler (Johann Leonhard), gewoonlijk Hans Leo von H. genoemd,

geb. 1564 te Neurenberg, behoorde tot de beste organisten en contrapun-

tisten van zijn tijd, ontving het onderricht in de muziek van zijn vader,

Isaac H., en ging 1584 naar Venetië, waar hij bij Andrea Gabriell

in de leer kwam. Waarschijnlijk op aanbeveling zijns meesters werd hij

1585 tot organist in het beroemde huis van Fugger te Augsburg aange-

steld. In die betrekking componeerde hij o, a. zijn Cantiones novae ad mo-

dum italicum oder Neive teutsche Gesange zu 4, 5, 6 und 8 Stimmen (Neu-

renberg 1597). Als hofmusicus kwam hij 1601 in de kapel van keizer Ru-

dolph II te Weenen en componeerde gedurende zijn verblijf aldaar vele

Duitsche gezangen, doch ook vele Balletten, Gagliardesenintrades. Wegens

zijn meesterschap in de kunst werd hij, naar men beweert, door den keizer

in den adelstand verheven. In 1608 werd hij hoforganist te Dresden ; hij

stond er in hoog aanzien bij den keurvorst Johann Georg. Met dezen

vorst reisde hij 1612 naar Frankfort a. d. M., waar hij 8 Juni van dat jaar

overleed. Van hem is de melodie van het lied y>Mein G'müth ist mir ver-

wirref' afkomstig, dat later met vele kerkelijke teksten, als : ytHerzlick ihut

mich verlangen^ en »0 Maupt voll Blut und WundefC verbonden werd.

Hasler (Jacob), broeder van den vorige, geb. 1566, stierf te Hechingen als

organist van den graaf van Hohenzollern. Hij componeerde Missen, Psalmen enz.

Hasler (Kaspar), broeder van den vorige, geb. 1570, werd 1587 orga-

nist in zijn geboortestad Neurenberg en stierf aldaar 1618. Gompositiën van

hem zijn opgenomen in de verzameling Symphoniae sacrae von 4, 5 lis 16

Stimmen (Neurenberg 1598 en 1600).

Haslinger (T o bias), geb. 1 Maart 1787 te Zeil in Oostenrijk, was mu-

ziekuitgever te Weenen. Zijn firma dateert van 1826. Hij stierf 1842 te

Weenen. — Zijn zoon, Karl H.
,
geb. 1816 te Weenen, volgde zijn vader

op. Toen ook hij stierf (1868), zette zyn weduwe de zaak voort tot 1876

en droeg die toen aan den uitgever Li en au van Berlijn over.

Hasse (Johann Adolph), geb. 25 Maart 1699 te Bergedorf, een stadje

nabij Hamburg, ontving van zijn vader, die organist was, het eerste onder-

richt in de muziek en zette zijn studiën te Hamburg voort, onder leidingvan

Reinhard Keiser, die door den schrijver Ulrich König op het talent
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van den jongen Hasse opmerkzaam gemaakt was. Behalve dat Kei se r hem

onderricht gaf in den zang, het klavierspel en de compositie, verbond hij hem

ook als tenoor aan zijn operagezelschap. Op aanbeveling van König trad hij

ook aan het hof van Brunswijk als zanger op en een jaar later werd aldaar

zijn opera Antigonus ten tooneele gevoerd. Ten einde zich nog meer in de

compositie te bekwamen, begaf hij zich naar Italië, destijds het land der dra-

matische muziek bij uitnemendheid. Hij studeerde er onder leiding van P o r-

pora en Alessandro Scarlatti, en toen hij met eigen werken optrad,

vond hij veel bijval en werd weldra tot de beste componisten van Italië ge-

rekend. Te Venetië, waarheen hij zich 1727 had begeven, leerde hij de be-

roemde zangeres Faustina Bordoni kennen, met wie hij in het huwelijk

trad. Het echtpaar begaf zich 1731 naar Dresden ; Hasse werd kapelmeester,

zijn vrouw prima donna, aan de Italiaansche Opera. Faustina maakte

groeten indruk op den voor vrouwenschoonheid zeer ontvankelijken keurvorst

van Saksen en koning van Polen, Augustus II, en — Hasse werd te

kennen gegeven, dat het voor de ontwikkeling van zijn talent goed zou zijn,

zich nogmaals naar Italië te begeven. Tot 1740 bleef hij van Dresden en

zijn Faustina verwijderd. Uit Italië werd hij naar Londen beroepen, om

de opera te dirigeeren en zoodoende als concurrent van H a n d e 1 op te treden.

Hy had echter te veel eerbied voor den grooten meester, om dat aanbod aan

te nemen, en bepaalde zich, gedurende zijn kort verblijf te Londen, tot het

instudeeren zijner opera Artaserse. In den winter van 1739 op 1740 be-

vond hij zich te Venetië en toen was ook zijn echtgenoote bij hem. Met

haar keerde hij naar Dresden terug, waar de invloed van Porpora hem

eerst in den weg stond. Doch van lieverlede verki'eeg hij er vasten voet,

vooral na den dood van Augustus II, en bleef opperkapelmeester tot 1763.

In dat jaar werd hij gepensionneerd, ging met zijn familie naar Weenen

en componeerde daar voor het carnaval en verscheiden andere gelegenheden

vele opera's. In 1771 begaf hij zich naar Milaan en vervolgens, op verlan-

gen zijner echtgenoote, naar Venetië, waar hij 23 December 1783 overleed^ —
Het getal zijner Opera's, Missen, Cantates en Instrumentaalstukken is zoo

groot, dat men er niet in geslaagd is, ze allen te catalogiseeren. Hij com-

poneerde, behalve vele operateksten van Apostolo Zen o, alle teksten van

Metastasio, uitgezonderd Temistocle, en vele daarvan twee- en driemaal.

Het figurenwerk maakt een hoofdbestanddeel zijner opera's uit; zijn cantilenes

zijn kort, de harmonie is hoogst eenvoudig en bestaat niet zelden alleen uit

tonica en dominant, en de instrumentatie beperkt zich tot de strijkinstru-

menten, nu en dan met versterking van hobo's, fluiten en fagotten

;

koperen instrumenten komen bij hem hoogst zelden voor. De meeste

manuscripten van H. worden in de bibliotheek te Dresden bewaard

;

n. 3
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ook in die te Weenen zijn er vele te vinden, vooral van kerkelijke muziek.

Hasse (Faustina), geb. Bordoni, stamde uit een aanzienlijk Veneti-

aansch geslacht en werd omstreeks 1683 te Venetië geboren. Zij ontving

onderricht in den zang van Gasparini, die ook de leermeester van Mar-

cello en directeur van het conservatorium del la Piëta was. Door haar

schoonheid en haar uitmuntend gezang betooverde zij allen die haar leerden

kennen. Op zestienjarigen leeftijd trad zij te Venetië voor het eerst op, ging

een jaar later naar Florence, vervolgens naar Napels, en werd spoedig ook buiten

Italië bekend. Van 172-4—1726 zong zij te Weenen en begaf zich vervolgens

naar Londen, waar Handel haar ajin zijn opera verbond met een jaargeld

van £ 2500. De beroemde Guzzoni bevond zich reeds daar ter stede.

Beide zangeressen maakten gedurende twee jaren deel uit van het operage-

zelschap van Handel, totdat eindelijk een twist onder haar uitbrak, die

tengevolge had, dat Guzzoni Engeland moest verlaten. Faustina keerde

1728 met roem en rijkdom beladen naar Venetië terug, waar zij kennis

maakte met Hasse en met hem in het huwelijk trad. Met hem ging zij,

zooals in het vorige artikel verhaald is, naar Dresden, waar zij aller harten

veroverde. Frederik de Groote hoorde haar 17-45 en was verrukt van

haar talent. Zij is vermoedelijk eenigen tijd vroeger dan haar echtgenoot overleden.

Haar stem had een omvang van twee octaven en haar wijze van zingen was

uitmuntend. Zij was een der grootste zangeressen uit de Italiaansche school.

Hasselt-Barth (Anna Maria Wilhelmine van), zangeres, geb. 15

Juli 1813 te Amsterdam, ging op tienjarigen leeftijd naar Duitschland en ont-

ving haar muzikale opleiding te Frankfort a. d. M. en te Offenbach, waar zij

tot 1825 bleef. Vervolgens nam zij te Karlsruhe les bij Joseph Fischer.

Omstreeks het einde van 1829 maakte zij een reis naar Italië, zette er haar

studiën voort en trad 1831 te Triest op in de opera Gli Arabi nelle Gallie

van Pacini, zong vervolgens in verschillende steden van Italië en begaf zich

1833 naar Munchen, waar zij aan de Koninklijke Opera verbonden werd. Tot

1838 bleef zij in die stad en werd toen aan de hofopera te Weenen geën-

gageerd, waar zij in rollen als: Norma, Donna Anna, Jessonda e. a.

grooten opgang maakte. Zij stierf Januari 1881 te Mannheim.

Hassler (Johann Wilhelm), geb. 29 Maart 1747 te Erfurt, virtuoos op

het klavier en het orgel, was een leerling van Ki tt el en schreef compositiën in den

stijl van Bach. Te Erfurt stond hij langen tijd aan het hoofd der philhar-

monische concerten. In 1792 werd hij naar Petersburg beroepen als kamer-

virtuoos van den Gzaar. Hij bleef echter niet lang in die stad, doch vestigde

zich te Moskou, waar hij 25 Maart 1822 stierf.

Hasso, orgelmaker uit de 15e eeuw, geboortig uit Gudenberg, bouwde 1499

met Grantz het orgel in de Blasius-kerk te Brunswijk.
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Hattasch (Dis ma), vioolvirtuoos, geb. 1725 te Hohenaut in Bohème, trad

4751 in dienst bij den hertog van Gotha en stierf 1777. — Zijn echtgenoote

was de zangeres Anna Francisca Benda (z. deze).

Hatton (J. L,), Engelsch componist, geb. omstreeks 1814 te Liverpool, ont-

ving zijn muzikale opleiding grootendeels in Daitschland en vestigde zich te

Londen. Het getal zijner compositiën, waaronder vele opera's, bedraagt onge-

veer 150 stuks.

Hanck (Karl), violist, geb. in het begin der 19e eeuw, werd 1821 lid

der koninklijke kapel te Berlijn.

Hanck (Wenzislaus), geb. 27 Februari 1801 te Habelschwerd in het

graafschap Glatz, was een leerling van Hummel, maakte vele kunstreizen

en vestigde zich 1828 te Berlijn, waar hij 1834 stierf. Zijn compositién

bestaan in liederen en stukken voor klavier.

Handeck (Karl), hoornist, werd 1748 lid der hofkapel te Dresden. —
Zijn zoon, Joseph H.

,
geb. 1762 in Bohème, volgde hem op en stierf

1832 te Dresden.

Handimont (Abbé Ét

i

enne Pierre Meunier d'), componist, geb.

1730 in Bourgogne, was kapelmeester der kerken des Saints Innocents

en St. Germain TAuxerrois te Parijs en schreef vele kerkmuziek. Hij

stierf in den aanvang der 19^ eeuw.

Haner (Hermann), organist en componist, geb. 18 Aug. 1812 te Dar-

desheim bij Halberstadt, vestigde zich 1832 te Berlijn. Hij heeft cantates,

liederen en gezangen gecomponeerd.

Hanff (Wilhelm Gottlieb), geb. omstreeks 1755 te Gotha, maakte

deel uit van het regiment Saksen-Got ha in Nederlandschen dienst. Hij legde

zich vroegtijdig op het orgelspel toe en vestigde zich, na volbrachten dienst-

tijd, te Nijmegen, waar hij organist aan de Groote Kerk werd. Hij stierf er

14 Mei 1817. Zijn compositiën bestaan in Symphonieën, Cantates, Quartetten,

Sextetten enz. Een dagblad van 1789 maakt met lof gewag van zijn Cantate:

De dood van Jems Christus. — Zijn broeder, Ferdinand H., organist, heeft

trio's voor piano, viool en violoncel gecomponeerd. Hij stierf 1812.

Hanff (Wilhelm Gottlieb), zoon van den vorige, organist, geb,

1793 te Nijmegen, begon op jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen en werd

1818 organist te Groningen, waar hij 31 Oct. 1858 stierf. Op verschillende

plaatsen van ons land trad hij als concertspeler op en vooral zijn improvi-

satie-talent werd zeer geroemd. Zijn compositiën bestaan in stukken voor

orgel en voor klavier. In het tijdschrift Caecilia van 1860 is een artikel

aan hem gewijd, getiteld: Eerinneringen aan het orgelspel en het onderwijs

van W. G. Hauff.

Haoff, (Wille m), zoon van den vorige, geb. 1833 te Groningen, ontving onderricht

3*
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in de muziek van S. Meyer. Op zeventienjarigen leeftijd werd hij organist

aan de hospitaalkerk te Groningen, 1858 aan de Hervormde kerk te Kampen.

Na den dood van J. van der Dussen werd hij ook klokkenist daar ter stede.

Hij heeft twee tlieoretische werken vertaald : Theorie du contrepoint et de la

fugue van Gherubini en Kunst des reinen Satzes van Kirnberger.

Hauk (Minnie), zangeres, geb. 16 November 1852 te Nieuw-York. Haar

vader was een Duitsch geleerde en 1848 naar Amerika verhuisd. Op jeug-

digen leeftijd ging zij met haar ouders naar Nieuw-Orleans, waar zij van een

Franschen zanger onderricht ontving en 1863 voor het eerst in een concert

optrad. Drie jaren later keerde zij met haar ouders naar Nieuw-York terug

en zette haar zangstudiën onder de leiding van den Italiaan Errani voort.

Een rijke Amerikaan, Jeróme genaamd, liet in zijn huis een tooneel voor

haar inrichten, waarop zij zich in de dramatische muziek kon oefenen. In

1868 debuteerde zij te Nieuw-York in La Sonnambula en werd weldra de

lieveling van het publiek. In bijna alle groote steden van Noord-Amerika

vierde zij groote triomfen. Het volgend jaar liet zij zich te Londen en te

Parijs hooren, maakte vervolgens met S i v o r i een kunstreis door Nederland

en was 1870—1873 aan de Keizerlijke Opera te Weenen verbonden.

Daarop zong zij te Pesth en gaf op het einde van 1874 gastvoorstellingen

in het Noorden van Duitschland, o. a. te Berlijn, Op dit oogenblik (1881j

is zij te Nieuw-York gevestigd.

Uaumann (Theo dor), violist, geb. 3 .Tuli 1808 te Gent, studeerde eerst,

ingevolge den wensch zijner ouders, in de Rechten, doch wijdde zich later

geheel aan de muziek en maakte kunstreizen door Frankrijk, Engeland en

Noord-Duitschland. In 1837 bevond hij zich weder te Parijs, doch wordt

sedert dat jaar in de kunstwereld niet meer genoemd.

Hanpt (Karl August), orgelvirtuoos, geb. 28 Aug. 1810 te Gunan in

Silezië, gaf concerten in verschillende steden van Duitschland en werd 1849

organist aan de Parochiaalkerk te Berlijn. Van zijn talrijke compositien zijn

slechts weinige gedrukt.

Haupt (Moritz), violist, werd 1834 aan het orkest van den stadsschouw-

burg te Frankfort a, d. M. verbonden en liet 1840 eenige door hem gecom-

poneerde symphonieën en andere stukken uitvoeren.

Hauptaccord, Hauptcadeiiz enz., z. hoofdaccoord, hoofdcadans enz.

Hauptmann (Moritz), muziektheoreticus, geb. 13 Oct. 1792 te Dresden,

ontving een wetenschappelijke opleiding, studeerde 1811—1812 viool en har-

monie- bij Spohr te Gotha, werd in laatstgenoemd jaar violist in de hof-

kapel te Dresden, 1815 muziekonderwijzer van den vorst Repnin, met wien

hij zich afwisselend te Petersburg, Moskou, Pultawa en Odessa bevond, keerde

1820 naar Dresden terug en werd 1822 violist te Kassei. Deze laatste be-
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trekking bekleedde hij tot 1842, doch maakte in dien tusschenfijd reizen naar

Parijs en Italië. In 1842 werd hij cantor aan de Thomas-scbool te Leipzig

en eerste leeraar in de compositie aan het in dat jaar geopende conservato-

rium. Hij stierf aldaar 3 Jan. 1868. — Hauptmann is een der beste

muziekgeleerden der 19^ eeuw. Zijn voornaamste werk is getiteld: DieJSaiur

der Harmonik und der Metr'ik. Een nagelaten, doch niet voltooid, ^verk : i)z>

Lehre von der Harmonik, is door zijn leerling Oscar Paul ten einde ge-

bracht en in het licht gegeven. Voorts schreef hij : Erlauterungen zu Joh.

Seb. Bacil's Kunst der Fuge. Als componist is hij minder bekend geworden;

toch heeft hij veel gecomponeerd: Motetten, Missen, Cantates, Liederen en

een Opera: Mathilde, die o. a. te Kassei met bijval werd opgevoerd. Hij bracht

in die werken den regel in praktijk : ))dat de melodie der polyphone schrijfwijze

een gebonden, niet op een baseerendeharmoniealleen rustende melodie is, maar door

andere melodieën, die zich tegelijk met haar bewegen moeten, bepaald wordt."

Hanptmanual, Hauptmotiv enz. z. hoofd iiA>-uAAL, hoofdmotief enz.

Hanptner (Thuiskon), geb. 1825 te Berlijn, ontving zijn muzikale op-

leiding aan de Akademie der Kunsten, werd 1852 orkestdirecteur aan het

Königstadt-theater in zijn geboortestad, begaf zich 1854 naar Parijs, waar

hij vier jaren lang den zangcursus aan het conservatoire bijwoonde, en vestigde

zich 1858 als zangonderwijzer te Berlijn. In 1863 werd hij leeraar aan de

muziekschool te Bazel en begaf zich 1869 naar Potsdam, waar hij nog

heden (1881) woont.

Hans (Do ris), zangeres, geb. 13 Mei 1807 te Mainz, trad 1825 in haar

geboortestad voor de eerste maal op, werd 1829 hofzangeres te Stuttgart en

stierf 11 Januari 1870.

Hanschka (Vin een z), violoncellist, geb. 21 Jan. 1766 te Mies in Bo-

hème, was lid der kapel van den graaf vonThun te Praag, maakte 1788

een kunstreis door Duitschland en vestigde zich later te Weenen, waar hij de

Ges el 1 schaft der Musi kf reun de en het Conservatorium hielp oprich-

ten. Hij stierf aldaar 1833 en liet vele compositiën na, van welke slechts

"Weinige in druk verschenen zijn.

Hausdörfer, omstreeks 1750 orgelmaker te Tubingen.

Hausdöifer, omstreeks 1794 orgel- en instrumentmaker te Schwarzenberg.

Hanse (Wencislaus), contrabasvirtuoos, geb. op het einde derlSeeeuw

in Bohème, was leeraar aan het conservatorium te Praag en schreef o. a.

een voortreffelijke methode voor contrabas.

Hanse (Johann), harpspeler, geb. 1698 te Grossen-Mehlen, werd 1729

kamervirtuoos te "VVeimar en stierf als zoodanig 17.33.

Haiiser (Franz), zanger en zangonderwijzer, geb. 12 Jan. 1794teKraso-

witz bij Praag, studeerde eerst in de medicijnen, doch wijdde zich later aan
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de muziek en trad 1817 te Praag in de rol van Sarastro op. Tot 1821

bleef hij aan de opera aldaar verbonden, ging- daarop naar Kassei en ver-

volgens, op verzoek van Karl Maria von Weber, naar Dresden. Franz

Lachner engageerde hem 1828 voor het Karn tner thor-theater te Wee-

nen, waar hij, niet alleen in Duitsche, maar ook in Italiaansche, opera's de

eerste partijen zong. Met een uitgelezen gezelschap, waaronder Wil hei-

mine Schröder Devrient, ging hij 1832 naar Londen, gaf aldaar ge-

durende een half jaar gastvoorstellingen en werd toen te Leipzig, later te

Breslau en te Berlijn, geëngageerd. In het jaar 1838 bezocht hij Parijs en

Italië, vestigde zich vervolgens als zangonderwijzer te Weenen en werd 1846

door den koning van Beieren benoemd tot leeraar aan het conservatorium

te Munchen.

Hauser (Moritz), zoon van den vorige, geb. 1826 te Berlijn, was mu-

ziekdirecteur te Koningsbergen en stierf als zoodanig 31 Mei 1857. Hij

schreef eenige compositiën, waaronder een opera.

Hauser (Mi ska), vioolvirtuoos, geb. 1822 te Pressburg, maakte kunst-

reizen door bijna alle landen van Europa, ook door andere werelddeelen. In

1851 ging hij van Engeland naar Noord- en Zuid-Amerika, de Zuidzee-eilan-

den en Australië en keerde 1858 over Indië en Egypte naar Europa terug.

Zijn reizen heeft hij beschreven in een werk, getiteld : Wanderbuck eines

österreichischen Virtuosen, Briefe aus Californien, SüdameriJca und Australien.

Zijn compositiën voor viool worden zeer geroemd.

HausmanU) Duitsche toonkunstenaarsfamilie, van welke vier leden, die

allen Valentin heetten, bekend zijn. No 1, geb. 1484 te Neurenberg, was

een vriend van Luther en componeerde o. a. het koraal: t/Wir glauhen

AU* an einen Gott. — N° 2 was op het einde der 16e eeuw raadsheer en

organist te Gerbstadt en componeerde vele liederen en gezangen. — N» 3,

geb. omstreeks 1655 te Löbejün, ontving zijn opleiding aan de Thomas-

school te Leipzig en werd organist te Alsleben, later in zijn geboorteplaats.

—

No 4, geb. 1678 te Löbejün, was organist te Merseburg, later te Halle en

eindelijk te Schafstadt. Hij schreef eenige theoretische werken.

Hausse, Fr.; frosch, Hoogd. ; het stukje hout of ivoor onder aan den

strijkstok, in hetwelk het paardenhaar bevestigd wordt.

Hautbois, Fr., z. hobo.

Hautbois d'amour, ,Fr.; oboe d'amore, Ital., is grooter en staat een

terts lager dan de gewone hobo.

Haute-Contre, Fr., alt (z. dit).

Haute-Taille, Fr.; hooge tenoorstem.

Hautmann, luitvirtuoos en violist van Duitsche afkomst, leefde in de

eerste helft der 18e eeuw te Parijs.
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Hanuil (Adrien of Antoine de), ook Hauville geschreven, Fransch

contrapuntist uit de tweede helft der 16^ eeuw, is door zijn Lyre Chrestienne

a 4 voix (Lyon, 1566) bekend geworden. Een vierstemmige Mis van hem

bevindt zich in de Missenverzameling van G i u 1 i o B o n^a g i o n t a (Milaan 1588).

Havemaim (Johann), omstreeks het midden der 17e eeuw muziekdirec-

teur te Berlijn, gaf Dreissig lateinisehe Concerte lerühmter Italiener für 1, 2

lis 7 Stimmen in het licht.

Havillg'a (Gerard), organist en klokkenist te Alkmaar, geb. omstreeks

1702, schreef de volgende werken: Ondernchüngen van den Generaal Bas

('s Gravenhage); Verhandelingen van den oorsprong en voortgang der orgelen^

met de voortreffelijkheid van AlJcmaars groote orgel (Alkmaar, 1727), welk ge-

schrift door Jacobus Wognum en Al. E. V e 1 d c a m p s gekritiseerd werd

;

daarop verschenen twee replieken van H., de eerste getiteld : Onderrichtinge

van Al. E, Veldcamps organist en klohlenist te 's Gravenhage^ wegetis eenige

perioden, tegens hem uyt gegeven in het Boeh genaamt Oorsprong en Voortgang

der Orgelen ; de tweede : Verdediging van JacobWognum tegen de lasterende

voor Reden^ over de Oorsprong en Voortgang der Orgelen. Later vertaalde hij

de harmonieleer van David Keiler, die door dezen laatste 1731 te Ham-

burg in druk gegeven werd. Hetzelfde werk verscheen 1751 bij J. C o v e n s J r.

;

er bevinden zich twee sonates van Havinga in, die volgens Lustig (z.

dezen), zeer zonderling zijn.

Hawdon, organist te Londen op het einde der 18e eeuw, schreef stukken

voor klavier en voor orgel.

Hawes (William), violist en componist, geb. 1785 te Londen, was koor-

knaap bij de koninklijke kapel aldaar en ontving onderwijs in de muziek van

Thomas Ayrton, werd 1802 violist in het orkest vanCovent Garden-

theater, 1814 leeraar der koorknapen aan de St. Pauls-kerk en drie jaren

later aan de koninklijke kapel. Met J. Welsh richtte hij tè Londen een

muziekhandel op en stierf 18 Febr. 1846. Zijn compositiën bestaan in Glees

en gezangen. Ook gaf hij een nieuwen druk van de Madrigalenverzameling

:

The Triumph of Oriana, van Thomas Morley, in het hcht.

Hawkins (Sir John), muziekhistoricus, geb. 1719 te Londen, aldaar gest.

21 Mei 1798, schreef o. a. een werk, getiteld: History of the Science and

practice of Music (5 deelen, Londen, 1776).

Hayden (George), Engelsch toonkunstenaar, was in den aanvang der

18'^ eeuw organist te Bermondsey en gaf 1723 drie cantates in het licht.

Haydn (Franz Joseph), geb. 31 Maart 1732 in het dorpje Rohrau in Bene-

den-Oostenrijk, was de zoon van den wagenmaker Matthias Haydn, een

hartstochtelijk muziekliefhebber, die, zonder muziekonderwijs genoten te heb-

ben, de harp bespeelde en er bij zong; ook zijn vrouw, een dochter van den
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marktrechter Lorenz Kol Ier, was muzikaal en als het dagwerk volbracht

was, weergalmde het huisje van den wagenmaker van gezang. De kleine

Joseph toonde zijn muzikalen aanleg reeds vroegtijdig, door de hederen, die

hij van zijn vader gehoord had, na te zingen. De schoolmeester van het dorpje

ontdekte het talent van den vijfjarigen knaap en haalde de ouders over, hem

bij den schoolrector Johann Matthias Frank te Hamburg in de leer

te doen. Bij dezen vond de knaap ruimschoots gelegenheid, de eerste begin-

selen der muziek te leeren en weldra was hij in staat, eenige proeven van

zijn talent als componist te geven, althans hij zegt in zijn autobiographie

:

ïGott der AUmachtige, welchem ich allein so unermessene Gnade zu danken

habe, gab mir besonders in der Musik so viele Leichtigkeit, indem ich schon

in meinem sechsten Jahre ganz dreist einige Messen auf dem Ghor herabsang

und auch etwas auf dem Clavier und der Violine spielte." De behandeling

die Haydn in het huis van den schoolrector genoot, was evenwel niet altijd

aangenaam en het aanbod van den keizerlijken Domkapelmeester, Georg

Reut ter, die hem als koorknaap aan de kapel wilde verbinden, nam hij

daarom gretig aan. In 1740, dus als achtjarige knaap, kwam hij in het

zoogenaamde, met de Stephans-kerk verbonden, Kapellhaus en bleef

er tot 1749. Over het onderricht, dat hij in de kapel genoot, bericht hij het

volgende: ^Eigenlijke leermeesters heb ik niet gehad. Mijn begin was overal

terstond met het praktische, eerst in het zingen en instrumentenspel, later

ook in de compositie. In deze heb ik anderen meer gehoord dan bestudeerd

;

ik heb echter het schoonste en beste gehoord, dat in mijn tijd te hooren was.

En daarvan was in Weenen veel, o, zoo veel! Ik merkte slechts op en

trachtte mij ten nutte te maken, wat bijzonder op mij gewerkt had en wat

mij voortreffelijk toescheen. Evenwel heb ik mij nooit tot namaken laten

verleiden. Zoo is van heverlede ontstaan wat ik wist en kende." Toen zijn

stem in de periode der mutatie was gekomen, moest hij de kapel verlaten;

hij was toen zonder eenige geldelijke middelen en naoest zelfs den eersten

nacht na zijn vertrek in de open lucht doorbrengen. De tenoor Spangier

nam hem uit medelijden in het dakkamertje op, dat hij met vrouw en kind

bewoonde, en voor kost en onderhoud zorgde Haydn, door medetespelen in

de toenmaals zeer talrijke orkesten te Weenen. Toen hij in het voorjaar

van 1750 van een uitstapje naar Mariazell, waar hij tot algemeen genoegen

solo had gezongen, teruggekeerd was, kon hij bij S p a n g 1 e r geen oüderkomen

meer vinden en was genoodzaakt, zelf een dakkamertje te huren; hij vonder

een in het oude Michaël er-huis op de Koolmarkt. Hier had hij ook een

oud, wurmstekig klavier, en daar hij den geheelen dag moest besteden om

voor zijn dagelijks brood te werken, bleven slechts de nachten voor zijn

studie over. Van grooten invloed op de ontwikkeling van zijn talent was de
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kennismaking met de eerste sonates vau Phil. Em. Bach, in de jaren

1742—1745 in druk verschenen. ))Toen verliet ik het klavier niet", zeide

hij later tot zijn vriend Griesinger, »voordat de sonates doorgespeeld wa-

ren. En die mij door en door kent, zal toestemmen, dat ik aan Emanuel

Bach veel verschuldigd ben, dat ik hem begrepen en ijverig bestudeerd heb

;

hij zelf liet mij ook eens een compliment daarover maken."

Een verbetering in zijn finantieele omstandigheden was de kennismaking

met den beroemden hofdichter Metastasio, die in hetzelfde huis als hij

woonde en hem als klavieroaderwij zer voor de dochter van zijn vriend Mar-

tinez aanbeval. Marianne Mart in e z ontving les in de compositie van

Hasse en in den zang van Por po ra; Haydn vervulde bij die zanglessen

de rol van begeleider en verkreeg daarvoor vrijen kost in het huis van den

dichter, ongeveer drie jaren lang. Porpora gaf hem ook eenig onderricht

in de compositie. ))Ik schreef vlijtig," zegt H. in zijn autobiographie dien aan-

gaande, ïdoch niet geheel volgens de regels, totdat ik eindelijk het geluk had,

van den beroemden heer Porpora, die zich toenmaals te Weenen bevond,

de echte grondslagen der compositie te leeren." Ook bij de zanglessen,

welke Porpora aan de geliefde van den Venetiaanschen gezant, Pietro

C o r r e r
,

gaf, accompagneerde Haydn en werd daardoor genoopt, dezen des

zomers naar de badplaats Mannersdorf te volgen, waar hij kennis maakte met

de hofkapelmeesters Bonno en Wagenseil en met Glück, die hem den

raad gaf, tot ontwikkeling van zijn talent naar Italië te gaan. Zijn middelen

lieten dit echter niet toe en hij bleef te Weenen, waar hij les gaf en sona-

tes, trio's en serenades componeerde. Ook vervaardigde hij 1753 zijn eerste

opera : Der hrumme Teufel, die driemaal opgevoerd en toen verboden werd,

daar men er een satyre in zag op den manken theaterdirekteur Affligio.

Zeer voordeelig was voor hem de kennismaking met den Oostenrijkschen

Regeeringsraad Karl Joseph Edler von Fürnberg, op wiens landgoed

Weindrl wekelijks qiiartet gespeeld werd. Voor deze bijeenkomsten schreef

Haydn zijn eerste quartet (in Bes, %), en daar het groolen bijval vond,

zette hij zijn studiën op dat gebied voort en schreef in korten tijd zeventien

andere strijkquartetten. In denzelfden tijd begon hij ook stukken voor klein

orkest, als Scherzandi, Divertimenti en Notturni^ te schrijven en oefende zich

zoodoende in rfle kennis van het karakter der verschillende instrumenten.

\ Door bemiddeling van Fürnberg werd hij 1759 tot muziekdirecteur bij

graaf Mor zin benoemd, doch moest het volgend jaar die betrekking weder

verlaten, daar de toestand van 's graven finantiën de ontbinding zijner kapel

noodzakelijk maakte. Haydn ging daarop weder naar Weenen, om door

het geven van muziekles in zijn onderhoud te voorzien, doch slechts voor
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Anton Eszterhazy benoemd werd. Op het einde van 1760 was hij met

de dochter van den kapper Keiler in het huwelijk getreden. Eigenlijk was

hij verliefd op haar jongste zuster, doch toen deze in een klooster was ge-

gaan, liet hij zich door den vader overhalen, de oudste te huwen, hetgeen

hem weinig huiselijk geluk zou verschaflen ; want AnnaKeller had een onbe-

minnelijk karakter. In de jaren 1761—1766 was Haydn als kapelmeester

van Eszterhazy genoodzaakt te Eisenstadt, een klein plaatsje in Hongarije

en de residentie van den vorst, te wonen; sedert 1767 ging hij met hem

's winters naar Weenen terug. Wel was hij slechts als vicekapelmeester geënga-

geerd, doch daar de eerste kapelmeester, Gregorius Josephus Werner,

reeds een hoogen ouderdom bereikt had, nam Haydn van lieverlede de lei-

ding der geheele kapel op zich. Na den dood van vorst Anton breidden

de grenzen zijner werkzaamheden zich uit; want diens opvolger, Nicolaus

Joseph, was een nog hartstochtelijker muziekminnaar dan zijn broeder; hij be-

speelde den Baryton, een strijkinstrument dat eenigszins op de violoncel

geleek en voor hetwelk Haydn vele compositiën vervaardigde. Behalve de

uitvoeringen der kapel, liet de vorst ook opera's, marionetten en serenades

geven. Haydn had dus een uitgebreid veld voor zijn werkzaamheid. Hij

schreef bijna voor elk instrument zijner kapel concerten. Ook was in den

zomer van 1762 een theater in de oranjerie van het slot opgeslagen, waarop

vele zangspelen vertoond werden. Voor de verloving van vorst Anton, oud-

sten zoon van vorst Nicolaus, met de gravin Marie Therese Erdödy

schreef Haydn zijn eerste groote dramatische compositie: Acide e Galatea.

Hoewel de betrekking van kapelmeester bij vorst Eszterhazy niet schitte-

rend genoemd kon worden, bekleedde Haydn ze toch dertig jaren achtereen.

Toen Nicolaus 1790 stierf, ontbond diens opvolger, Paul An ton, de kapel,

doch verhoogde het pensioen van Haydn met 400 gulden en legde hem de

verphchting op, den titel van kapelmeester van vorst Eszterhazy te blij-

ven dragen.

Van lieverlede waren Haydn 's compositiën ook in het buitenland, o. a. in En-

geland, bekend geworden. Reeds 1 783 had een correspondent van G r a m e r s Ma-

gazin bericht, »dat de Engelsche natie besloten had, een monument voor den mees-

ter op te richten, bij welks onthulling de natie hem zou uitnoodigen tegenwoordig

te zijn.'" Tot nog toe was Haydn niet in de gelegenheid geweest, aan dergelijke

uitnoodigingén gehoor te geven, daar zijn betrekking bij Eszterhazy hem

dit verhinderde. In 1787 stond hij op het punt om de reis te aanvaarden, doch

ook toen werd het besluit niet ten uitvoer gebracht. Eerst na den dood van

Nicolaus Eszterhazy gelukte het den violist Salomon, Haydn tot

een reis naar Londen over te halen. Hij kwam 2 Januari 1791 te Londen

aan en werd met enthousiasme ontvansfen. De universiteit van Oxford be-
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noemde hem tol doctor in de muziek en met steeds klimmenden bijval wer-

den zijn symphoiiieën uitgevoerd, voornamelijk die, welke hij te Londen schreef

:

12 Grand Symphonies, composed for Salomons concerts. In den zomer van

1792 keerde Haydn naar Weenen terug en maakte in den aanvang van 1794

een tweede reis naar Engeland, die niet minder goede vruchten voor hem

afwierp dan de eerste: zij verschafte hem ongeveer ƒ 24,000, zoodat hij, met

de jaarlijksche ƒ 2300 van vorst Nicolaus Eszterhazy Jr. , die weder

een kapel opgericht en hem tot directeur aangesteld had, zonder zorg kon

leven. Tot 15 Augustus 1796 bleef hij te Londen en keerde toen naar Wee-

nen terug, om het niet meer te verlaten. Hij kocht een huisje met tuin en

verdiepte zich weder in nieuwe compositiën. Reeds in Engeland had hij het

plan opgevat, een oratorium te schrijven; men had hem reeds een tekst aan

de hand gedaan, doch wegens zijn geringe bekendheid met de Engelsche taal

liet hij den arbeid varen. Ook Sa lom on had hem een tekst gegeven, door

L i d 1 e y aan M i 1 1 o n s Faradise lost ontleend en voor Handel bestemd,

wiens dood de compositie verhinderd had. Haydn nam het gedicht mede

naar Weenen en liet het den vrijheer van S wieten lezen, die het, aan-

merkelijk gewijzigd, voor hem vertaalde. Zoo ontstond de tekst van Die

Schöpfimg. Haydn begon de compositie van dit werk 1797, in April 1798

was het gereed en 19 Jan. 1799 werd het in het paleis van graaf Sch war-

zen berg voor het eerst uitgevoerd. De Oostenrijksche adel had hem een

honorarium van 700 dukaten gegeven, alle kosten der uitvoering bestreden,

hem het geheele bedi'ag der entreegelden (4088 gulden 30 kreuzer) als

geschenk gezonden eu hem de partituur ten verkoop overgelaten. Eerst

door Die Schöpfung werd H. populair in den uitgebreidsten zin van het woord.

In 1800 werd het werk te Londen en te Parijs uitgevoerd en vond in beide

steden niet minder bijval dan te Weenen. Aangemoedigd door het groote

succes, bewerkte van Swieten een nieuwen tekst, naar Thomson 's Sea-

sons. Haydn componeerde ook dezen; de eerste uitvoering van Die Jah-

reszeiten geschiedde 24 April 1801 te Weenen en bracht niet weinig bij tot

verhooging van Haydn 's roem; de meester werd met eerbewijzen van allerlei

soort overladen. In de volgende jaren componeerde hij zijn laatste quartet,

dat onvoltooid gebleven is, en een sonate voor de echtgenoote van generaal

Mor eau. Doch van lieverlede namen zijn krachten af; vooral in het jaar

1806 werd hij hevig geschokt door den dood van zijn broeder Mi-

chael. Twee jaren later verscheen hij nog eens in het publiek, ter ge-

legenheid eener uitvoering van Die Schöpfung; met trompetten en pauken

werd het binnenkomen van den eerwaardigen grijsaard begroet en in tal van

gedichten werd zijn lof bezongen. De ontvangst en de uitvoering hadden hem

echter zoozeer geschokt, dat hij zich na het einde van het eerste deel uit de
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getuige zijn van den noodlottigen krijg van zijn vaderland tegen Frankrijk.

Het binnenrukken van het Fransche leger in Weenen werkte hoogst nadeelig

op zijn gezondheidstoestand en hij stierf niet lang daarna: 31 Mei 1809.

Hij werd op het kerkhof voor de H u n d s t h u r m e r 1 i n i e begraven en eerst

in November 1820 bracht men zijn gebeente naar Eisenstadt over. — Terecht

wordt H. de vader van het strijkquartet en der symphonie genoemd; in beide

soorten van instrumentaalmuziek heeft hij den vorm, zooals die nog heden

gebruikelijk is, vastgesteld. Het aantal zijner symphonieën bedraagt ongeveer

125, dat zijner strijkquartelten ongeveer 77 stuks. Hij schreef 66 compositiën voor

klein orkest, 51 concerten voor verschillende instrumenten, 151 stukken voorden

Baryton, het geliefkoosd instrument van vorst Nicolaus Eszterhazy,

53 klaviersonates enz., enz. Het getal zijner vocale compositiën is niet min-

der groot ; zij bestaan in Opera's, Oratoria, Missen, Cantates, Liederen enz.

Eene volledige lijst zijner werken vindt men o. a. in de BiograpJiie universelle

van F é t i s en in de Bictionary of Music and Musioians van GeorgeGrove
Londen 1879).

Haydn (Johann Michael), broeder van den vorige, geb. 11, volgens

anderen 14, Sept. 1737 te Rohrau, werd 1745 koorknaap in het Kapelhu is

der Stephans-kerk te Weenen. Toen zijns broeders stem begon te muteeren,

werden hem bij feestelijke gelegenheden de solo's opgedragen, tot groote

tevredenheid van den keizer en de keizerin, die hem eens wegens zijn schoon

gezang 12 Dukaten schonken. Van Reuter leerde hij niet veel meer dan

de allereerste grondbeginselen der m.uziek ; alle andere kennis had hij aan

zijn eigen vlijt te danken. Hij was een uitmuntend organist en had zich

reeds vroegtijdig op de compositie toegelegd; ook de klassieke talen waren

hem niet vreemd en hij beoefende met voorliefde geschiedenis en aard-

rijkskunde. Volgens sommigen werd hij 1757, volgens anderen eerst

1763, kapelmeester van den bisschop van Grosswardein in Hongarije; later

kwam hij in dienst van den aartsbisschop van Salzburg, eerst met 300, ver-

volgens met 600 gulden salaris benevens kost en inwoning. In deze stad

richtte hij een muziekschool op en bleef er tot aan zijn dood (10 Aug. 1806),

niettegenstaande zijn broeder hem 1803 de meer winstgevende betrekking

van kapelmeester van vorst Eszterhazy aangeboden had. — Zijn compo-

sitiën, vermeld in de Biographie universelle van F ét es, bestaan in 20

Missen en een groot aantal andere kerkelijke compositiën, 6 Opera's, 4 Ora-

toria, 30 Symphonieën en vele andere stukken voor instrumentaalmuziek.

Hayes (William), muziekgeleerde en componist, geb. 1707 te Hanbury,

was organist te Shrewsbury, later te Oxford, waar hij tot doctor in de mu-

ziek gepromoveerd en als professor in dat vak aangesteld werd. Hij stierf er
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30 Juli 1777. Behalve vele kerkmuziek, die niet gedruk is, componeerde

hij Uederen en schreef twee brocliures : Remarks on Avisoiis essa^ on musi-

cal expression (Londen, 1753) en Anecdotes of the five mus-lcmeetings at

Ckurck-Langton (Londen, 1768).

Hayes (Philip), zoon van den vorige, geb. April 1738, ontving zijn mu-

zikale opleiding, van zijn vader en volgde hem op als organist en professor

aan de universiteit van Oxford, waar hij 19 Maart 1797 stierf. Zijn com-

positiën bestaan hoofdzakelijk in kerkmuziek.

Hayes (Catharine), zangeres, geb. omstreeks 1825 in Ierland, ontving

onderricht van Sa pi o te Dublin, Garcia te Parijs en Ronconi te Milaan,

zong op verschillende tooneelen van Engeland en Ierland en maakte een

kunstreis door Amerika, Indië en Australië. In 1857 keerde zij met een

groot fortuin naar Engeland terug, waar zij in het huwelijk trad en 11 Aug.

1861 overleed.

Haym, Duitsch componist, leefde in het midden der 17e eeuw en was

kapelmeester van den hertog van Neuburg. Hij gaf zes door hem gecompo-

neerde Missen in het licht.

Haym of Aimo (Nicolo Francesco), geb. 1679 te Rome van Duit-

sche ouders, ging in den aanvang der 18e eeuw naar Londen en trachtte

daar de Italiaansche operamuziek van Bononcinien Scarlattiin te voeren
;

zyn pogingen werden echter, tengevolge van Handels komst in Engeland, ver-

ijdeld. Hij ging toen naar Nederland, waar hij eenigen tijd vertoefde en bij Ro g e r

te Amsterdam eenige Sonate da camera in het licht gaf. Naar Londen terug-

gekeerd, schreef hij operateksten voor Handel, o. a. Teseo^ Flavio en Bode-

linda en stierf daar ter stede 1726.

Haym (Friedrich Gottlobb), organist te Wurzen, geb. 1771 te Dres-

den, schreef compositiën voor klavier.

Hayne of Heine (Gottlob), violoncellist in de kapel van Frederik I

van Pruisen, geb. 1684, richtte 1720 de eerste zangvereeniging te Berlijn op

en werd door den koning tot muziekonderwijzer van den kroonprins benoemd.

Hij is vermoedelijk 1758 gestorven.

Heather, z. Heyther.

Hebden (John), violoncelvirtuoos uit de 18e eeuw, mdidkie yurore op de

groote concerten te Londen.

Hebenstreit (Pantaleon), uitvinder van het naar hem genoemde instru-

ment Pantaleon of Pantalon (z. dit), geb. 1667 te Eisleben, was 1705

aan het hof van L o de wijk XIV, die zijn uitvinding bewonderde en hem

met geschenken overlaadde; 1708 werd hij kamermusicus te Dresden en stierf

aldaar 15 Nov. 1750.

Hebreeuwsche muziek, z. muziekgeschiedenis.
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Hecht (Eduard), klavierspeler, geb. 1832 te Durkheim, ontving zijn mu-

zikale opleiding aan het conservatorium te Keulen, begaf zich 1851 naar Pa-

rijs en vervolgens naar Engeland, waar hij zich op het geven van muziek-

onderwijs toelegde. Eenige liederen en stukken voor klavier zijn van hem

in druk verschenen.

Heek (Johann Gas per), toonkunstenaar van Duitsche afkomst, leefde in

de tweede helft der 18e eeuw te Londen en schreef eenige theoretische werken.

Heckel (Johann Christian), componist, geb. 15Aug. 1676 te Bischofs-

werda, werd 1699 cantor aldaar en 1713 te Pirna, waar hij 1744 stierf. Van

zijn compositiën, die zeer geroemd werden, is geen enkele tot ons gekomen.

Heckel (Wohlfen), luitenist, leefde omstreeks het midden der 16e eeuw

te Straatsburg en gaf een bundel muziekstukken voor luit in het licht, ge-

titeld : Lauttenhuch von maneherley und lïeblïchen Stücken^ mit zweyen Lautten

zusammen zu schlagen (Straatsburg 1562).

Heckmanu (Georg Julius Robert), violist, geb. 3 November 1848 te

Mannheim, genoot het eerste onderricht in het vioolspel van Jean Becker

en Naret Koning, kwam 1865 aan het conservatorium te Leipzig en

werd eenigen tijd daarna concertmeester der E u t e r p e -concerten aldaar. In

1869 bezocht hij Frankrijk en België en kwam 1870 te Berlijn. Vervolgens

maakte hij kunstreizen door het noorden van Duitschland, Oostenrijk en Ne-

derland en werd 1872 tweede concertmeester te Keulen. — Zijn echtgenoote,

Marie H., geb. Hert wig, staat als klavierspeelster gunstig bekend ; zij ont-

ving haar opleiding van Mo schel es en Wen zei.

Hedwig (Johann Lucas), componist, geb. 5 Aug. 1802 te Heldsdorf bij

Kronstadt in Zevenbergen, ontving te Weenen onderricht in de compositie

van Drechsler en Blumenthal en werd 1840 cantor en muziekdirecteur

te Kroonstad. Zijn compositiën bestaan in Cantates, een Oratorium: Ber

Allmacht Wmider, Liederen, Koralen enz. Hij stierf 8 Januari 1849.

Heele noot, Ned. ; ganze note, Hoogd. ; ronde, Fr.; semibrevis, Lat.;

een noot ter waarde van vier kwarten, afgebeeld door het teeken q. Zij

dient in de tegenwoordige muziek tot maatstaf voor de waarde der noten.

Heele toon, Ned. ; ganzton of ganzee ton, Hoogd. ; de afstand tusschen

twee diatonische noten.

Heerhorn» Hoogd., een blaasinstrument der oude Germanen, dat het teeken

tot den aanval gaf.

Heeringen (Ernst von), geb. 1810 in Pruisen, begaf zich 1845 naar

Nieuw-York, waar hij zich als muziekonderwyzer vestigde en een nieuw noten-

systeem uitvond, waarin de teekens j| en k niet voorkwamen. In een En-

gelsche brochure, die 1850 in druk verscheen, verdedigde hij zijn systeem;

het maakte echter geen opgang. Hij stierf 1855 te Washington.

I
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Heermann (Hu go), violist, geb. 3 Maart 1844 te Heilbronn, ontving zijn

muzikale opleiding aan het conservatoire te Brussel, maakte met zijn zuster

Helene, harpspeelster, kunstreizen door Frankrijk, België en Duitschland

en werd 1865 concertmeester te Frankfort a. d. M., waar hij een quartet-

vereeniging oprichtte. Hij heeft de concerten van Viotti opnieuw uitgege-

ven en van cadansen voorzien.

Heerpauken, Hoogd., een oude en zeer groote soort van pauken. Praeto-

rius {Syntagma \l, 77) noemt ze: ))ungeheure Rumpelfasser." — Ook een

register in sommige oude orgels, (z. pauke.)

He^ar (Friedrich), violist, geb. 11 October 1841 te Basel, ontving het

eerste muziekonderricht in zijn geboortestad, studeerde 1857—60 aan het

conservatorium te Leipzig en bracht een winter te Warschau door als con-

certmeester der kapel van Bil se, die aldaar uitvoeringen gaf. In Maart 1861

bezocht hij Baden-Baden en Parijs en werd in den herfst van dat jaar mu-

ziekdirecteur te Gebweiler in den Elsas. Na een tweejarig verblijf aldaar

begaf hij zich naar Zürich, waar hij kapelmeester van het schouwburgorkest

en 1865 ook directeur van de abonnementsconcerten werd. Van zijn com-

positiën verdienen vermelding de Hymne an die MusiJc, voor 4 stemmen met

orkest, een concert voor viool en een bundel liederen.

Hegar (Emil), broeder van den vorige, violoncellist, geb. 3 Jan. 1843

te Basel, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig

en werd 1866 eerste violoncellist der Gewandhaus-concerten.

Heiberger (Joseph), Duitsch componist, leefde in de laatste helft der

18e eeuw te Rome en bracht aldaar een door hem gecomponeerde Italiaan-

sche opera met succes ten gehoore.

Heidenreicll (Friedrich), Duitsch orgelmaker uit de laatste helft der

18® eeuw, schreef een verhandeling over het orgel.

Heidenreich (Georg Christoph), orgelmaker en organist te Taunstadt

in Thuringen, stierf 1800 in den ouderdom van 64 jaren.

Heiland, omstreeks 1800 organist in het klooster Isenhagen nabij Celle,

. werd in zijn tijd voor een der beste orgelvirtuozen gehouden.

P Heilmann (Joseph), geb. 1768 te Mainz, waar zijn vader hofklavier-

maker was, nam van hem de fabriek over en vestigde zich te Erfurt, waar

hij 1802 stierf.

Heinefetter (Sabine), zangeres, 1805 te Mainz uit arme ouders geb.

moest op jeugdigen leeftijd den kost verdienen, door zingend en harpspelend

door de straten te trekken. Zekere muziekliefhebber was verrukt van haar

schoone stem en liet haar onderwijs geven. Zij maakte snelle vorderingen,

trad 1824 te Frankfort a. d. M. en het volgend jaar te Kassei op, waar

zij 1827 levenslang aan het hoftheater verbonden werd. Tengevolge van
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bijzondere omstandigheden verliet zij echter reeds 1829 die stad en ging

naar Parijs, waar zij op nieuw zangstudiën maakte onder leiding van Tado-
lini en eenigen tijd nevens Malibran en Sonntag als ster aan den Ita-

liaanschen operahemel schitterde. Naar Duitschland teruggekeerd, behaalde

zij vooral te Weenen groote triomfen. Voorts zong zij 1832 te Milaan,

1833 te Berlijn, 1835 te Dresden, 1836 weder te Milaan en maakte toen

kunstreizen tot 1843. In dat jaar trad zij in het huwelijk met een koopman

uit Marseille en trok zich uit het openbare leven terug. Zij stierf 18 No-

vember 1872 in een krankzinnigengesticht, waarheen zij in den aanvang van

dat jaar gebracht was.

Heinefetter (Kathinka), zuster van de vorige, geb. 1820, ontving van

Sabine H. les in den zang en zong 1837 te Aken, 1840 te Brussel, 1841

aan de Groote Opera te Parijs, vervolgens te Rijssel en te Marseille, en trok

zich 1845 uit het openbare leven terug. Zij stierf 20 Dec. 1858 te Frei-

burg in Breisgau.

Heinefetter (Cl ara), zuster van de vorige, geb. 17 Febr. 1816teMainz,

vierde als zangeres groote triomfen in de hofopera te Weenen, waar zij van

1831—1837 zong. Vervolgens maakte zij een kunstreis door Duitschland en

was als Mevr. Stöckel-Heinef etter met roem bekend. Zij stierf 24 Febr.

1857 in een krankzinnigengesticht te Weenen.

Heinefetter. Behalve de hierboven genoemden zijn nog de zangeressen

Fatime H. (1834 te Weenen), Nanette H. en Sophie H. (1833 te

Praag) als zangeressen bekend. Drie broeders der gezusters H. waren violis-

ten aan verschillende kapellen. Een vierde broeder, violoncellist, was eenige

jaren aan het theater te Mannheim verbonden.

Heineken (N i c o 1 a s) , Duitsch toonkunstenaar, geb. in Saksen op het einde

der 18e eeuw, was als muziekon derwijzer te Londen gevestigd en gaf aldaar

1820 acht Psalmen in het licht.

Heinemeyer (Ghristian), fluitvirtuoos, geb. 1796 te Geile, kwam 1820

in de koninklijke kapel te Hannover en werd 1823 kamervirtuoos. Hij stierf

6 Dec. 1872.

Heinemeyer (Ernst Wilhelm), zoon van den vorige, geb. 25 Febr. 1827

te Hannover, overtrof zijn vader, van wien hij onderricht op de fluit ontving,

in virtuositeit. Hij kwam 1845 in de Kon. Kapel te Hannover, doch ging

1847 naar Petersburg, waar hij tot 1859 als eerste fluitist der Keizerlijke

kapel werkzaam was, en ging weder naar Hannover. Hij stierf 12 Febr.

1869 te Weenen.

Heiuichen (Johann David), componist, geb. 1683 te Grössuln bij Weis-

senfels, was eerst advocaat, doch begaf zich later naar Leipzig en vervolgens

naar Italië om zich in de muzikale compositie te bekwamen. De keurvorst



van Saksen, op zijn talent opmerkzaam gemaakt, beriep hem 1718 als kapel-

meester naar Dresden, waar hij 1729 stierf. Zijn compositiën beslaan in

Opera's, Cantates en Missen. Ook schreef hij een theoretisch werk, dat zeer

geroemd wordt; het is getiteld: Der Generalbass in der Composition, oder

neue und gründliche Anweisung, wie ein Musikliehender mit hesondern Vortheil

durch die Prindpia der Composition^ nicht allein den Generalbass im Kirchen-

Kammer- und theatralischen Stylo voUkommen et in aliiori gradu erlernen^

sondern zu gleicher Zeit in der Composition selhst wichtige Profectus machen

hönne. Nehst einer Einleitung oder musikalischen Baisonnement von der Musik

überhaupt und vielen besondern Materien der heutigen Pra^ö(?,s (Dresden 1728).

Heiniske (Ghristoph), klaviervirtuoos, geb. 1717 te Engelsdorf bij Leip-

zig, was 1757 cembalist in de kapel van den vorst van Anhalt-Zerbst.

Heinlein (Paul), een der beste klavier- en orgelspelers van zijn tijd, geb.

11 April 1626 te Neurenberg, ontving zijn muzikale opleiding te Munchen

en in Italië en werd 1658 organist aan de S eb al dus-kerk te Neurenberg,

waar hij 6 Aug. 1686 stierf.

Heinrich von Meissen, z. frauenlob.

Heinrich (Johann Gottfried), organist te Züllichau, geb. omstreeks

1810 te Schwiebus, schreef eenige verhandelingen over het orgel en liet koraal.

Heinrichs (Anton Philip p), geb. 11 Maart 1781 te Schönbückel in

Bohème, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in de muziek, doch werd

koopman en fabrikant. De val van zijn huis noodzaakte hem, naar Amerika

te gaan ; hij vestigde zich te Kentucky en wijdde zich geheel aan de muziek.

Zijn compositiën vonden grooten bijval in de Vereenigde Staten; daardoor

aangemoedigd, besloot hij, de harmonieleer grondig te bestudeeren en begaf

zich te dien einde naar Londen, waar hij zeven jaren lang violist in een

klein orkest was. Hij schreef er vele compositiën, o. a. een symphonie, die

hij op een te Weenen uitgeschreven prijsvraag inzond; de prijs werd echter

aan Franz Lachner toegekend. In Amerika teruggekeerd, vestigde hij zich

te Nieuw-York als muziekonderwijzer en stierf er in Mei 1861.

Heinroth (Ghristoph Gottlieb), organist, leefde in de 18^ eeuw en

was gedurende 62 jaren organist aan de kerk te Nordhausen. — Zijn zoon,

Johann Aug. G., geb. 19 Juni 1780 te Nordhausen, was doctor in de

philosophie en muziekdirecteur aan de universiteit van Göttingen. Hij schreef

vele verhandelingen in tijdschriften voor muziek en stierf 2 Juni 1846 te

Göttingen.

Heinsen (Johann), organist te Breslau, leefde in den aanvang der 18e eeuw.

Heinsius (Michiel Ernst), geb. vermoedelijk te Hulst, was van 1737

tot 1760 organist te Arnhem. Hij componeerde o. a. 6 symphonieën en

6 concerten.

II. 4
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fieiiltz (Al bert), organist, geb. omstreeks 3818 te Berlijn, ontving onder-

richt van C. Rust aldaar en werd 1855 aan de A n d r e a s -kerk aangesteld.

Van zijn compositiën zijn liederen en stukken voor klavier in druk verschenen.

Heiutz of Heiuz (Wolfgang), organist en componist uit de eerste helft

der 16^ eeuw, was omstreeks 1530 in dienst van den aartsbisschop Albert

te Halle. In het door Mich. Vehe uitgegeven gezangboek (Halle, 1537) zgn

koralen van hem te vinden.

Heinze (Gustav Adolph), componist, geb. 1 October 1820 te Leipzig.

Zijn grootvader van moeders kant was August LÖwe, muziekdirecteur te

Pegau in Saksen. Zijn vader, Ferdinand H., clarinettist, was gedurende

dertig jaren lid van het Ge vrandhaus -orkest en stierf als zoodanig 1850.

Hij gaf zijn zoon onderricht in het clarinetspel ; in het klavierspel werd deze

door W. H a a k e onderwezen en de eerste studiën in de harmonie- en composi-

tieleer maakte hij onder leiding van den organist S i e b e r en van G. G. M ü 1 1 e r.

Aan Mendelssohn had hij te danken, dat hij reeds op vijftienjarigen leeftijd

een plaats in het Gewandh au s -orkest verkreeg. Ook ontving hij, door tus-

schenkomst van dien meester, 1840 een verlof van eenjaar; hij maakte zich dien

tijd ten nutte, door onder leiding van Kotte en Reissiger zijn studiën in

de compositie voort te zetten. Reizen naar Hannover, Kassei en Hamburg

brachten hem in kennis met mannen als M a r s c h n e r en S p o h r. Niets

was natuurlijker, dan dat de ijverig voortwaarts strevende kunstenaar geen

behagen kon scheppen in de eentonigheid van het orkestleven ; hij nam zijn

ontslag uit het Gewandhaus-orkest, legde de clarinet ter zijde en besloot,

zich alleen aan het componeeren en dirigeeren te wijden. Reeds 1844 werd

hij tweede kapelmeester aan den stadsschouwburg te Breslau. Twee jaren

vroeger was hij in het huwelijk getreden met Henriette Bruning, geb.

Peuckert, een gevierde dichteres, die reeds op jeugdigen leeftijd in

haar geboortestad Dresden de aandacht van Karl Maria von Weber had

gelrokken. Zij oefende groeten invloed op het talent van haar echtgenoot

uit. Voor de beide door hem gecomponeerde opera's: Loreley en Die Ruine

von Tharand, had zij, onder den nom de plume : Heinri ch Berg, den tekst

geschreven. Het eene werk werd 1846 te Breslau, het andere 1849 te Leip-

zig en te Dresden, opgevoerd en met bijval ontvangen. In denzelfden tijd

schreef hij, en wel in weinige uren, de muziek voor het tooneelspel: René's

Tochter, van den Deenschen dichter H e r z ; voorts de ouverture en entre-actes

voor Das hemooste Haupt van Benedix. Al deze partituren zijn bij gele-

genheid van den schouwburgbrand te Breslau een prooi der vlammen gewor-

den ; alleen de Ouverture, Fakkeldans en Finale van Die Buine von TAarand

zijn behouden gebleven.

In 1850 ging H. als kapelmeester van een Hoogduitsch operagezelschap
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naar Amsterdam. Daar echter die onderneming nög dënzelfden winter te niet

ging, trok hij zich voorloopig uit het openbare leven terug en vestigde zich

in laatstgenoemde stad als muziekonderwijzer. Eerst 1852 verkreeg hij weder

een betrekking als directeur, en wel aan de liedertafel Eu terp e, die onder

zijn bijna vijf en twintigjarige leiding een der beste liedertafels van Nederland

werd. Zeer vele compositién schreef hij voor deze en andere vereenigingen

;

met HoUandschen tekst o. a. : Omhoog, gedicht van Schimmel; Bede, ge-

dicht van V, d. Hoop; Nog is het Moeiende heerlijke tijd, met orkest, tekst

naar Roquette, door Louise Heinze, en Fragmenten uit het Meifeest,

van B ing er; met Duitschen tekst: Der Morgen, Stille Nacht, Ber Berg-

mann, Frühlingstanze, Neues Roffen, Nur heine Shlavenseele, gedichten van

Mevr. Heinze-Berg; Wemi ich in deine Aiigen seK , van Heine, Ave

Maria, met orkest, gedicht van Franke, en i)iö i^a/^^i^^ïm/^g, een allegorie van

Mevr. Heinze-Berg. — In 1857 werd H. tot directeur der jaarlijksche concerten

van de vereeniging Vincentius van Paulo, wier programma's zich op het

gebied van het oratorium bewegen, benoemd. Hij legde in zijn nieuwe be-

trekking een bijzonderen ijver aan den dag en het was zijn streven, om op

die concerten, behalve de werken van Duitsche meesters, ook die van Ne-

derlandsche componisten, als: Ver hulst, Lübeck, Nicolaï, Hol, van

Bree, Frans Goenen, Mevr. Amersf oordt-Dij k en Ben oit, ten ge-

hoore te brengen. Hijzelf schreef voor die concerten drie stukken, van welke

twee tot de rubriek oratorium behooren : Vie Auferstehung, op. 42, en Sancta

Caecilia, op. 49. Voor beide werken had Mevr. Heinze-Berg de woorden

geschreven. Zij werden te Amsterdam en in andere steden van Nederland,

en ook in Duitschland, met groeten bijval ten gehoore gebracht; de eerste

uitvoering van Die Auferstehung greep plaats 1863, die van Sancta Caecilia

1870. Het derde werk was: Der Feenschleier, 1877 voor het eerst uitgevoerd.

In het jaar 1860 was Heinze directeur van het zangkoor der R. C.

Fransche kerk te Amsterdam geworden. Zijn werkzaamheid op dat gebied

gaf aanleiding tot de compositie van 3 Missen voor mannenkoor en orgel en

van eenige Cantica. Tengevolge van een opdracht der Maatschappij

tot bevordering der Toonkunst, richtte hij 1862 een zangschool op,

die gedurende negen jaren onder zijn leiding stond en waarbij later instru-

mentaalklassen gevoegd werden. Een verschil van meening met de commis-

sarissen, betreffende de administratie der school, was oorzaak dat H. 1871

zijn ontslag nam; de school kwam later onder leiding van Frans Goenen.

Gedurende zijn werkzaamheid aldaar vervaardigde H, een Zangleer in twee dee-

len, die in het HoUandsch werd uitgegeven en reeds vier uitgaven beleefde.

In 1868 richtte H. de vereeniging Excelsior op, die zich ten doel stelt,

het Protestantsch kerkgezang a capella te veredelen; zij telt 170 tot 180 le-

4*
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den, meest allen leerlingen van H, Deze vereeniging neemt op groote feest-

dagen deel aan de godsdienstoefeningen en geeft jaarlijks drie groote uitvoe-

ringen. De jongste stichting van Heinze is de Neder landsche Toon-

kunstenaarsvereeniging; zij dateert van 1875 en telt heden (1881)

reeds 700 leden, waarvan 160 toonkunstenaars. Het doel dezer door H e i n z e

,

Richard Hol, W. F. G. Nicolaï, G. van der Linden en W.

Stumpff, bestuurde vereeniging is het behartigen der belangen van Neer-

lands toonkunstenaars.

Het getal compositiën van Heinze bedraagt ongeveer 70 stuks, waarvan meer

dan 40 in druk verschenen zijn. Van zijn onuitgegeven werken verdienen

nog vermeld te worden : Die Waise en Frühlingsgrms^ concertouvertures

;

laatstgenoemde werd later als inleiding voor Bingers Meifeest in 1874 ge-

bruikt. Vele bekende Nederlandsche dichters hebben hem de stoffe voor com-

positiën geleverd. Met Mr. J. van Lennep vervaardigde hij de Gantate : Hei

'2b-jang Bestaan der Maatschappij Arti et Amiciiiae (1864), met H. J. Schim-

mel de Feestcantate voor Bilderdijks iOO-Jarigen geboortedag (1857), met

J. J, L. ten Ka te Twee Feestcantates voor de Nederlandsche Maatschappij

ter Bevordering der Nijverheid (1861 en 1877), met H. B ing er de can-

tates Vondels standbeeld en Het Meifeest (1874), met A. J. de Buil de

cantate Hulde aan Linnaeus (1877), met J. A. Alberdingk-Th y m Q«m-

tet te Mïiiden. Op dit oogenblik (1881) is Heinze bezig aan een groot

oratorisch werk, getiteld: Vincentius von Paulo, voor hetwelk zijn talentvolle

echtgenoote wederom den tekst heeft geschreven en dat vermoedelijk 1882,

bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der V i n c e n t i u s -concerten, ten ge-

hoore gebracht zal worden. Mevr. Heinze-Berg heeft zich, behalve door

de hierboven genoemde werken, ook nog verdienstelijk gemaakt door ver-

scheiden andere gedichten, o. a. : Maria Magdalena, gecomponeerd door Frans

Go en en en Heborah^ geschreven voor Richard Hol, alsmede door metri-

sche vertolkingen der gedichten van Heye, Hofdijk, Tollens en anderen.

Heinze is ridder van de Eikekroon, van de Saksische Albrechtsorde en

van de Ernestinische Huisorde en eerelid van vele muziekvereenigingen.

HeiSChkel (Johann Jacob), luitenist, werd 1671 te Berlijn kamermu-

sicus van den keurvorst van Brandenburg.

Heiser (Wilhelm), geb. 15 April 1817 te Berlijn, was op twaalfjarigen

leeftijd koorknaap aan de Koninklijke Opera aldaar, werd later als zanger aan

de theaters van Schwerin en van Sondershausen aangesteld en 1853 muziek-

meester van het garde-fusilier-regiment en directeur van het zangkoor der

Garnizoenskerk. Na 1866 wijdde hij zich uitsluitend aan het zangonderwijs.

Hij heeft over de honderd liederen gecomponeerd.

Heisins (Ka spar), contrapuntist uit de 16e eeuw.

I
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Heissler (Karl), violist, geb. 18 Jan. 1823 te Weenen, werd 1843 lid

der hofkapel en leeraar aan het conservatorium aldaar. Hij is als solo- en

quartetspeler gunstig bekend.

Hekkin^ (K. G.), violoncellist, geb. in de eerste helft der 19e eeuw te

's Hage, maakte kunstreizen door zijn vaderland, Duitschland en Engeland en

werd 1860 violoncellist aan den schouwburg te Bordeaux. Zijn broeder, Ge-

rard H., vioHst, en zijn zusters, Anna Maria en Louise H., zijn mede

in de muzikale wereld gunstig bekend.

Helbi^ (Gottfried), organist en instrumentmaker, leefde in de tweede

helft der 18e eeuw te Liegnitz, waar hij 1795 stierf.

Held (Jacob), violist en componist, geb. 11 Nov. 1770 te Landshut, was

een leerling van Friedrich Eek, maakte kunstreizen door Duitschland,

Zwitserland en Frankrijk en werd vervolgens hofmusicus te Munchen. Zijn

compositiën bestaan in Ouvertures, Strijkquartetten en Vioolconcerten.

Helder (Bartholomaeus), of Helderus, dichter en componist, geb. om-

streeks 1585 te Gotha, werd 1616 predikant te Remstadt bij Gotha en stierf

aldaar 28 Oct. 1635. Van zijn werken kent men: Cymbalum Genethliacum,

d. i. Fünfzehn ScJiÖne, Liehliche und Anmuiliïge New-Jahres und Weïhnacht-

Gesdnge mit 4, 5 und 6 Stimmen (iQl'i); Cymhalum Davidicum, d. i, Geystlïehe

Melodeyen und Gesange mit 5, 6 und 8 Stimmen (1620) en Das Vater Unser,

nacJi ïhren gewöhilichen Melodien in Contrapuncto colorato mit vier Stimmen ge-

setzet (1621). Al deze werken zagen te Erfurt het licht. Ook in hei Cantionale

sacrum (Gotha 1646—1657) bevinden zich vele gezangen, ongeveer vier en vijf-

tig, van hem.

Héle (G e o r g e s de ïa), Nederlandsch contrapuntist, geb. omstreeks 1 545

in Henegouwen, was muziekmeester aan de kathedraal te Doornik en werd

na den dood van Gerard van Turnhout als kapelmeester van Philips

II naar Madrid beroepen. Het jaar van zijn dood is vermoedelijk 1591. Te

Antwerpen verscheen van hem het volgend werk in druk : Octo Missae quin-

que, sex et septem vocum, auctore Georgio de la Heïe^ apud insignam cathed.

Tornacensem plionasco (1578).

Helfer (Charles d'), Fransch componist uit den aanvang der 18e eeuw,

was kanunnik en koormeester aan de kerk te Soissons en componeerde vele

Missen en Vespers.

Helia (Camillo di), Italiaansch contrapuntist uit de 16e eeuw, leefde te

Bari en gaf tweestemmige door hem gecomponeerde motetten in het licht.

Helikon, een bij de Grieken gebruikelijk instrument met zeven imisono

gestemde snaren en met beweegbare kammen.

Hellbach (Johann Andrea s), Duitsch toonkunstenaar, geb. 1665, was cantor

aan de hoofdkerk te Naumburg en muziekdirecteur aan twee andere kerken aldaar.
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Hellebrand (Johann), componist en muziekonderwijzer, geb. 1808 Ie

Zdic in Bohème, gest. . 2 Aug. 1861 te Lemberg, schreef vele compositiën,

die echter, met uitzondering eener Tolha brillante, niet in druk versche-

nen zijn.

Hellendaal (Petrus), violist en componist, geb. te Rotterdam in de eerste

helft der 18e eeuw, ontving onderricht van Tartini te Padua, waar deze

meester 1721 kapelmeester geworden was en een vioolschool opgericht had,

die door geheel Europa beroemd werd. H. vestigde zich, na zijn terugkomst

uit Padua, omstreeks 1744, te Amsterdam, waar hij vermoedelijk tot zijn

dood gebleven is. Men kent van hem het volgend werk : Sei Sonate a violino

solo e basso dedicate al 111^^ Sig''^ il Sig^ Lesterenson S^ da BerJcenroode

e Sireyen.

Heller (Ferdinand), was omstreeks 1783 in dienst van den keurvorst

van Keulen en behoorde tot de beste zangers van diens kapel.

Heller (Stephen), klaviervirtuoos en componist, geb. 15 Mei 1815 te

Pesth, ontving onderricht in de muziek van Ant, Halm te Weenen, liet zich

reeds 1827 in het openbaar hooren en maakte vervolgens een groote kunst-

reis door Hongarije, Polen en Duitschland. Te Augsburg overviel hem een

ziekte ; hij was dientengevolge genoodzaakt eenigen tijd in die stad te blgven ; hij

telde toen zestien jaren. Augsburg beviel hem zoo goed, dat hij besloot, er

voorloopig te blijven en er zyn muzikale studiën voort te zetten. Hij maakte

er kennis met graaf Fugger, Chélard, Drobisch en Stetten en legde

zich ijverig op de compositie toe. In 1833 ging hij weder naar Pesth, om

zijn ouders te bezoeken, doch keerde spoedig naar zijn geliefd Augsburg terug,

dat hij eerst 1838 voor Parijs verliet. In Frankrijks hoofdstad, waar hij nog

heden (1881) gevestigd is, werd hij weldra tot de beste klavierspelers van

zijn tijd gerekend, niettegenstaande hij slechts zelden als solospeler optrad.

Hij bepaalde zich tot het componeeren van klaviermuziek en heeft in dat genre

ongeveer 170 stukken geschreven, die door de klavierspelers zeer geroemd

worden. In 1862 maakte hij een reis naar Engeland en speelde met H allé

het concert voor 2 piano's van Mozart. Zijn biographie, geschreven door

H. Bar bedotte, is 1877 te Parijs verschenen.

Hellin^k (Lupus), contrapuntist uit de 16e eeuw, was in zijn tijd zeer

beroemd.

Hellmesberger (Georg), geb. 24 April 1800 te Weenen, werd op tien-

jarigen leeftijd koorknaap der keizerlijke kapel, in de plaats van Franz

Schubert, en ontving onderricht in het vioolspel van Böhm, in de com-

positie van F ö r s t e r. Hij werd leeraar in het vioolspel aan het conservato-

rium te Weenen en 1829, na den dood van Schuppanzigh, orkestdirec-

teur aan de Keizerlijke Opera. Hij stierf 16 Aug. 1873.
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Hellmesberg'er (Georg), violist, zoon van den vorige, geb. 1828teWee-

nen, maakte kunstreizen door Duitschland en Engeland en werd 1849 con-

certmeester aan de hofkapel te Hannover, waar hij 12 Nov, 1852 stierf. Hij

componeerde o. a. een opera : Die Bürgsckaft.

Hellmesberger (Joseph), broeder van den vorige, geb. 3 November 1829

te Weenen, ontving, evenals zijn broeder, onderricht in het vioolspel van zijn

vader, werd 1850 leeraar in het vioolspel aan en directeur van het Weener

conservatorium, 1860 concertmeester aan de Hofopera en 1865, als opvolger van

Mayseder, eerste violist aan de Keizerlijke Hofkapel. Hij is vooral beroemd

wegens zijn quartetspel, doch ook als leeraar staat hij hoog aangeschreven.

Onder zijn beste leerlingen behoort zijn zoon, geb. 1856, die sedert 1872 in

de quartetvereeniging zijns vaders medewerkt.

Hellmich (Karl), instrumentmaker, geb. 20 April 1818 te Potsdam, ver-

vaardigde sedert 1844 strijkinstrumenten, die zeer gezocht waren. Hij stierf

1867 te Berlijn, waar hij aan het hoofd stond der instrumentenfabriek van

zijn schoonvader, Karl G-rimm.

Hellmnth (Friedrich), zanger en componist, geb. 1744 te Wolfenbuttel,

was 1770 aan het theater te Weimar, later aan dat te Gotha, verbonden en

werd vervolgens kamermusicus te Mainz, waar hij in den aanvang der 19e

eeuw stierf. Men kent van hem 3 sonates voor klavier met begeleiding van

viool en violoncel.

Hellmuth (Karl), broeder van den vorige, kamermusicus te Mainz, stierf

aldaar 1830. Zijn echtgenoote, Francisca Josepha Heist, geb. 1746

te Mainz, was tot 1772 zangeres te Munchen, vervolgens te Weimar, Gotha

en Mainz. Zij maakte 1785 met haar echtgenoot een kunstreis door Duitsch-

land. Onder haar leerhngen behoorden haar dochter Marianne en de zan-

geres S chick.

Hellpfeife, Hoogd., een open fluitwerk van 8 vt. in het orgel.

Hellwig (Karl Friedrich Ludwig), geb. 23 Juli 1773 te Kunners-

dorf bij Wrieszen a. d. O., werd 1813 organist en 1815 muziekdirecteur aan

de Domkerk te Berlijn, waar hij 24 Nov. 1838 overleed. Zijn compositiën

bestaan in Missen, Motetten, Psalmen, Liederen, Gezangen en twee Opera's

:

Die BergJcnappen^ tekst van Körner, en Don Sylvio, tekst van Rosellen.

Helmbreker (Gomelis Janszoon), organist, klokkenist en componist,

leefde 1624 te Haarlem en was als organist der Groote Kerk wijd en zyd

beroemd. Van zijn compositiën zijn twee stukken bekend, getiteld: Welkom-

lied en Gehihoensching.

Helmbrecht (Christian Friedrich Franz), blind toonkunstenaar,

geb. omstreeks 1765 te Berlijn, bespeelde verschillende instrumenten : harp,

klavier en orgel, en werd 1790 organist der Fransche Kloosterkerk te Ber-
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lijn, waar hij omstreeks 1825 stierf. Hij vond een voelbaar notenschrift,

HaJcennoten genaamd, uit.

Helmholtz (Hermann Ludwig Ferdinand), physioloog, geb. 31 Au-

gustus 1821 te Potsdam, waar zijn vader leeraar aan het gymnasium was.

Hij promoveerde te Berlijn tot doctor in de Medicijnen, werd 1848 leeraar

in de anatomie aldaar, 1849 professor in de Physiologie te Koningsbergen,

1858 in hetzelfde vak te Heidelberg en 1871 professor in de Natuurphilo-

sophie te Berlijn. Op muzikaal gebied is hij hoofdzakelijk bekend door zijn

werk : I)ie LeJire von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage fii/r

die Theorie der Musik (Brunswijk 1863 en 1865). In dit werk wordt de

leer van het geluid, door Ghladni ontwikkeld, tot volkomenheid gebracht.

Volgens H. hebben de gehoorsindrukken en de gezichtsindrukken eenerlei oor-

sprong, namelijk in de bewegingen en trillingen van elastische lichamen, hetzij

die bestaan in kleurenverwekkend Ucht of in klanken, wier golven het oor, en

door dit lichaamsdeel de zenuwen, in beweging brengen. De geheele uitwerking der

muziek is derhalve tot het verkeer tusschen onze zenuwen en de bewegingen

van buiten ons bestaande lichamen terug te leiden. Het is, uit een natuurkundig

oogpunt beschouwd, heizelfde, of de trillingen als langzame met het oor of als

snelle met het oog waargenomen worden. De lichtgolven, zoowel als de toon-

golven, wekken onze zenuwen krachtens dezelfde wet tot medetrilling op. H.

trachtte nu aan te toonen, dat in het oor het geluid tot de in beweging ge-

brachte zenuwen geleid word; dat die verschillende bewegingen der zenuwen

aan verschillende gehoorsindrukken beantwoorden en dat daarop de wetten der

muzikale kunst, de eigenlijke compositieregels, berusten. Met behulp van in-

strumenten, resonatoren genoemd, onderzocht hij de zoogenaamde »partiëele

tonen" van een klank, de met den grondtoon samenklinkende harmonische

boventonen, hun invloed op de kleur van den klank, het timbre der strijk-

instrumenten, der fluitwerken, tongwerken en der vokalen. Niemand vóór

hem heeft de eigenaardigheid der boventonen zoo duidelijk in het licht ge-

steld. Zij zijn het, die aan den grondtoon kracht en schoonheid verleenen.

—

In hetzelfde werk gaf H. een geschiedenis der onderzoekingen op het gebied

der geluidsleer, van Pythagoras tot den huldigen dag.

Helmont (Adriaan Joseph van), componist, geb. 14 Augustus 1747 te

Brussel, kwam als koorknaap in de kapel van den aartshertog-stadhouder der

Zuidelijke Nederlanden en ontving op jeugdigen leeftijd les in het vioolspel.

Later ging hij naar Amsterdam, waar hij orkestdirecteur aan de Opera werd.

Na den brand in den schouwburg aldaar keerde hij naar Brussel terug en

volgde zijn vader op als muziekdirecteur aan de St. Gudule. Hij stierf

28 Dec. 1830 en liet kerkcompositiën, alsmede een opera: L'amant léffatake,

in manuscript na.
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Helt (Heintz), een der oudste Duitsche luitvirtuozen, leefde omstreeks

1413 te Neurenberg.

Helwig (Joseph), orgelmaker uit Grulich in Bohème, vervaardigde o. a.'

1734 een groot orgel in de Maria Laureta-kerk te Praag.

Hemelsoet (L o de wijk), componist, geb. 20 Juli 1836 te Gent, was eerst

leerling van zijn vader, zangmeester aan de St. Jacobs -kerk aldaar, en

kwam later op de muziekschool terzelfder plaatse, waar hij onderricht van M e n-

gal, Henderickx en Andries ontving. Hij heeft vele compositiên vervaar-

digd, o. a. een opera: Be Boeren-Kermis, die 1861 te Gent opgevoerd werd.

Hemidiapente, Gr., benaming der verminderde quint bij de Grieken ; de

kleine terts heette bij hen Hemiditonos.

Hemitonos, Gr., benaming van den halven toon bij de Grieken.

Hemmes (Johannes), hoboïst, geb. 23 Jan. 1839, ontving zijn muzikale

opleiding aan de koninklijke muziekschool te 's Hage, en wel van den beroem-

den hoboïst E. A. Schmitt, later van E. Horstmannshoff. Sinds 30

jaren neemt hij een eervolle plaats in bij de Stafmuziek der grenadiers en

jagers, in de opera en op de concerten. Herhaalde malen trad hij ook als solist

op. Zijn schoenen toon en zijn meesterlijke techniek worden algemeen geroemd.

Hémony (Fran§oisenPierre), klokkengieters, afkomstig uit Lotharingen.

De oudste, Frangois, werd omstreeks 1597 te Levecourt geb.; het ge-

boortejaar van Pierre is niet bekend. Omstreeks 1640 kwamen de beide

broeders in de Nederlanden. Franfois was de chef der zaak en aan hem

droeg 1643 het gemeentebestuur van Zutphen de vervaardiging van het klok-

kenspel voor de Wijnhuistoren op. In 1654 begaven zij zich naar Amsterdam,

waar hun door den Magistraat vergunning werd gegeven, om aan de Keizers-

gracht een klokkengieterij op te richten ; het daartoe benoodigde terrein werd

hun kosteloos verstrekt. Zij vervaardigden er o. a. het klokkenspel voor de

Oude Kerk, dat uit 35 klokken bestond en 1658 gereed was. De beide

broeders werden weldra beroemd en kregen bestellingen uit vele plaatsen van

Noord- en Zuid-Nederland. De schoonste hunner werken zijn die te Meche-

len, Antwerpen, Delft, Groningen en Amersfoort. Men beweert, dat hun ge-

zamenlijke werken meer dan anderhalf milioen gulden gekost hebben. F ran-

ge is vestigde zich 1666 te Utrecht, waar hij het volgend jaar overleed;.

Pierre leefde tot 1678. In de laatste jaren hadden zij aan hun klokkengieterij

een kanon- en standbeeldengieterij verbonden. Francois H. is ook bekend

als uitvinder van een instrument: de metaalharmonica.

Hempel (Georg Christoph), kamermusicus en violist van den hertog

van Gotha, aldaar geb. 1715, componeerde symphonieën, concerten en solo's

voor viool en stierf 1801 ter zelfder plaatse.

Hempenlns (Sicco Albert), organist, geb. 7 Febr. 1785 te Franeker,
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was een leerling van zijn vader (geb. 1747, gest. 4811). Zijn eerste be-

trekking als organist was te Groningen, 1808—1815 was hij te Haarlem,

1815—1821 te Nijkerk en werd in laatstgenoemd jaar uit 75 aspiranten tot

organist te Zwolle benoemd, waar hij ook muziekdirecteur werd. Hij had

zich reeds op jeugdigen leeftijd met de constructie van het orgel vertrouwd

gemaakt en werd derhalve dikwijls als deskundige gekozen bij het keuren

van orgels. Hij stierf 1849. Van zijn compositiën zijn bekend: Lof en

evangelische gezangen met voor- en tusschenspelen (vertaald naar J. Werner)
en Onderwijs in de gronden van het eerste hlavierspeelen (Amsterdam,

A. Steup).

Hempson, harpspeler, geb. 1695 te Craigmore in het graafschap London-

derry, was op jeugdigen leeftijd blind geworden en begon op zijn twaalfde

jaar het harpspel te beoefenen. Hij maakte reizen door Schotland en Ierland

en werd overal met roem overladen. Nog op zijn zeven en negentigste jaar

liet hij zich hooren op een harpconcours te Belfast (1792), waar zijn origi-

neele speelwijze luide werd toegejuicht. Hij stierf 1807 te Magilligan (Derry)

en bereikte dus den buitengewoon hoogen leeftijd van 112 jaren.

Henkei (Michael), geb. 18 Juni 1780 te Fulda, was organist en mu-

ziekdirecteur in zijn geboortestad, waar hij 4 Maart 1851 stierf. Het getal

zijner compositiën bedraagt ongeveer 200 stuks.

Henkei (Georg Andrea s), zoon van den vorige, geb. 4 Febr. 1805 te

Fulda, werd 1837 leeraar in de muziek aan het seminarium aldaar. Hij

schreef vele compositiën, waaronder een ouverture voor Wallensteins Lager,

symphonieën, sonates en een miHtaire treurmarsch, die 1848 door het Mini-

sterie van Oorlog te Parijs bekroond werd. Hij stierf 5 April 1871 te Fulda.

Henkei (Heinrich), broeder van den vorige, geb. 14 Febr. 1822 te

Fulda, ontving onderricht in het orgelspel van zijn vader en begaf zich 1839

naar Frankfort a. d. M., waar hij bij Aloys Schmitt klavier en bij A n-

dré compositie studeerde. Hij gaf aldaar een Thematisches Verzeichniss der

Originalhandschriften Mozarfs in het licht. Een poging om 1844 organist

aan de St. Eustache te Parijs te worden, werd verijdeld door het afbran-

den van het orgel in die kerk. Hij vestigde zich te Leipzig, waar hij zich

tot 1849 met het muziekonderwijs bezig hield, en richtte in dat jaar een

muziekschool te Frankfort a. d. M. op. Ook gaf hij jaarlijks concerten voor

kamermuziek in die stad. Hij componeerde liederen, gezangen en orgelstuk-

ken en schreef een klavierraethode.

Henneberg (Johann Baptist), organist en klavierspeler, geb. 6 Dec.

1768 te Weenen, werd 1790 kapelmeester aan het theater van Schika-

neder aldaar, later organist en operadirecteur van vorst Nicolaus von

Eszterhazy. Na de ontbinding der kapel van dien vorst ging hij weder
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naar Weenen, waar hij 1818 keizerlijk hoforganist werd en 27 Nov. 4822

overleed. Hij liet een groot aantal compositiën na.

Hennekindt (Johan Frans), bekend onder den tooneelnaara d 'In chindi
,

geb. 4 Maart 1798 te Brugge, ontving onderricht in den zang aan het con-

servatoire te Parijs, begaf zich vervolgens, ter voltooiing zijner studiën, naar

Italië en werd 1829 aan de Italiaansche Opera te Parijs verbonden, waar hij

in gezelschap van Graziani, Bordogni, Sonntag en Malibran zong.

Hij verliet dat tooneel 1834 en was toen eenige jaren aan de Opéra Co-

mi que werkzaam. Na 1845 verdween hij van het tooneel. Hij stierf 23

Aug. 1876 te Brussel.

Hennen (Matthias), klavierspeler, geb. 1828 te Heerlen in Limburg,

ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool te Luik, waar hij 1853

den eersten prijs in het klavierspel behaalde en zich als muziekonderwijzer

vestigde. Later, 1860, werd hij leeraar aan de muziekschool te Antwerpen.

Zijn compositiën bestaan in stukken voor orkest, quintetten, quartetten, trio's

en gezangen.

Hennen (Arno ld), broeder van den vorige, geb. 1820 te Heerlen, ont-

ving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool te Luik en behaalde er

1845 den eersten prijs in hel klavierspel. Daarop begaf hij zich naar Parijs

en vervolgens naar Londen, waar hij zich met bijval op eenige concerten liet

hooren en zich als muziekonderwijzer vestigde. In 1855 maakte hij met zijn

broeders een kunstreis door Nederland. Sedert eenige jaren woont hij op zijn

geboorteplaats. Onder zijn compositiën bevinden zich een Mis met orkestbe-

geleiding en een concert voor klavier. ,

Hennen (Frederik), violist, broeder van de vorigen, geb. 1830 te Heer-

en, ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool te Luik, waar hij

1846 den eersten prijs in het vioolspel behaalde. Hij volgde zijn broeder

Arnold naar Parijs en Londen, werd in laatstgenoemde stad violist aan den

Schouwburg der Koningin (Her Majesty's Theatre) en liet zich met

b^val op eenige concerten hooren. Omstreeks 1872 trok hij zich uit het

openbare leven terug en vestigde zich op zijn geboorteplaats. Zijn composi-

tiën bestaan in stukken voor viool.

Hennig^ (Christian Friedrich), componist, leefde in de tweede helft

der 18e eeuw en was kapelmeester van vorst Sulko wsky te Sorau. Zijn com-

positiën bestaan in symphonieën, stukken voor klavier en liederen.

Hennig (Karl), organist en componist te Berlijn, aldaar geb. 23 April

1819, werd 1847 aan de St. Paulus-kerk, 1851 aan de S o p h i a -kerk aan-

gesteld en 1863 tot koninklijk muziekdirecteur benoemd. Zijn voornaamste

compositiën zijn de symphonie-cantates Die Sternennacht (1854), Königspsalm

(1849) en Friedenspsalm (1854). Hij stierf 18 April 1873.
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Hennig (Rudolph), violoncellist, geb. 1848 te Güstrow, ontving zijn

opleiding aan het conservatorium te Leipzig, maakte 1866 een kunstreis door

Noord-Amerika, vestigde zich 1867 te Nieuw-York en werd 1868 leeraar aan

de muziekschool te Philadelphia,

Hennigk (Heinrich Julius), geb. 1786 te Dresden, was organist aan

de Johan nes-kerk aldaar. Behalve eenige compositiën heeft hij twee wer-

ken over de geschiedenis der muziek geschreven.

Hennin^ (Karl), geb. 26 Febr. 1807 te Halberstadt, legde zich vroeg-

tijdig op de beoefening der muziek toe en leerde vele muziekinstrumenten

bespelen. Op vijftienjarigen leeftijd werd hij bassethoornist in het Land-

wehr-battaillon en later staftrompetter van een kurassiersregiment. In 1837

werd hij muziekdirecteur te Zeitz en stierf aldaar 1866. Hij heeft vele com-

positiën voor viool en voor violoncel, alsmede een leerboek voor beide instru-

menten, geschreven.

Hennin^ (Karl Wilhelm), viohst, geb. 31 Jan. 1784 te Berlyn, was

1807 eerste violist in het orkest der Italiaansche Opera aldaar en werd 1811

kamermusicus, 1822 concertmeester, aan de hofkapel. Toen 1833 bij deAka-

demie van Kunsten te Berlijn een muzikale afdeeling gevoegd werd, be-

noemde men H. tot lid er van. In 1840 werd hij koninklijk kapelmeester en

1848 als zoodanig gepensionneerd. Onder zijn compositiën bevindt zich een

komische opera: Das RosenmadcJien. Hij stierf 1867 te Berlijn.

Hennin^ (Al bert), broeder van den vorige, violist, geb. 1792 te Breslau,

ontving onderricht in het vioolspel van zijn broeder, werd 1811 kamermusicus

en eenige jaren later directeur der koninklijke kapel. Hij stierf 1832 te

Berlijn. Zijn zoon, Herman n H., geb. 1820, werd 1840 lid der hofkapel.

Hennin^, Duitsch orgelmaker uit het einde der 16e en het begin der 17e

eeuw, vervaardigde o. a., volgens Praetorius, zeer goede orgels voor Bruns-

wijk en voor Hildesheim.

Hennin^sen (Magnus Peter), geb. 10 Maart 1655 te Hannover, was

bassist in de kapel van hertog Ferdinand Albrecht van Brunswijk,

werd 1680 cantor te Koningsbergen en 1688 te Berlijn, waar hij 1702 stierf.

Van zijn compositiën bezit de Singakademie te Berlijn een Mol et: T)Der

GerecMe wird grünen.''

Henrici (Heinrich), geb. 1835 te Eberbach aan den Neckar, was

1856—1859 directeur der zangvereeniging te Heidelberg, 1859—1861 van

die te Karlsruhe. In laatstgenoemd jaar werd hij organist aan de hoofdkerk

aldaar. Hij componeerde eenige groote werken voor koor en orkest.

Henrion (Paul), componist, geb. 20 Juli 1819 te Parijs, werd in zijn vader-

land populair door zijn vele Fransche Romances. Ook vervaardigde hij een komi-

sche opera: Une rencontre dans Ie Banube, die 1854 te Parijs opgevoerd werd.
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Henry (Jean Baptist e), violenmaker, geb. 1757 te Mataincourt in de

Vogesen, gest. 1831, kwam op jeugdigen leeftijd te Parijs en richtte aldaar

een violenfabriek op, die door zijn zonen, Jean Baptiste Félix (geb.

1793, gest. 1858) en Carolus (geb. 1803, gest. 1859), en zijn kleinzonen,

Octave (geb. 1826) en Eugène (geb. 1843), werd voortgezet.

Henry (Bonaventure), violist, liet zich 1780 op een concert spirituel

te Parijs hooren en werd eerste violist aan het theater Beauj ol ais. Het jaar

van zijn dood is niet bekend. Zijn compositiën bestaan in stukken voor viool.

Henschel (Georg), zanger en componist, geb. 18 Febr. 1850, ontving

het eerste onderricht in de muziek van L. Wandelt en J. Schaeffer

kwam 1867 aan het conservatorium te Leipzig en voltooide zijn studiën aan

de Hochschule te Berlijn, onder leiding van Fred. Kiel en Ad. Schulz e.

Hij maakte concertreizen door Duitschland, België, Nederland en Engeland;

vooral in laatstgenoemd land maakte hij grooten opgang. Als componist is hij

bekend door liederen, een oratorium, een canonische suite voor orkest en

twee opera's: Friedrich der Schone en Walewein.

Henschel (Johann Abraham), organist en klavierspeler, geb. 19 Sep-

tember 1721 te Wohlau, gest. 8 Febr. 1791 te Breslau.

Hensel (Fanny), zuster van Felix Mendelssohn Bartholdy,

geb. 14 Nov. 1805, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in het klavier-

spel. Haar broeder placht te zeggen dat zij beter speelde dan hij. Ook wijdde

zij zich aan de compositie: zes liederen van haar zijn onder de zijne opgeno-

men; zij komen voor in Op. 8 (No. 2, 3 en 12) en in Op. 9 (N°. 7, 10

en 12). Onder haar eigen naam verschenen 4 bundels klavierstukken, 2 bun-

dels liederen en een klaviertrio. Zij was 1829 met den hofschilder W. H e n-

sel te Berlijn in het huwelijk getreden en stierf 17 Mei 1847.

Hensel (Johann Daniel), geb. 1757 te Goldberg in Silezië, ontving zijn

muzikale opleiding van den muziekdirecteur Turk te Halle. Hij gaf aldaar

1787 een zangspel: Cyrus und Cassandra^ tekst van Ram mier in het licht,

In het jaar 1794 richtte hij te Hirschberg een school op. Van zijn vele com-

positiën verdienen bijzonder vermeld te worden de opera's Dapkne^ Die

Geisterinsel en het Oratorium Jesus.

Henselt (Adolph), klaviervirtuoos en componist, geb. 12 Mei 1814 te

Schwabach in Beieren, ontving te Munchen onderricht in de eerste beginselen

van het klavierspel van den koorrepetiteur Lasser en zette zijn studiën voort

onder leiding van Mevr. von Fladt, leerUnge van den ahlé Vogler. Deze

wist de aandacht van den koning van Beieren op haar leerling te vestigen,

en de jeugdige virtuoos ontving een subsidie uit de koninklijke kas, welke

hem in staat stelde naar Weimar te gaan, ten einde bij Hummel zijn stu-

diën te voltooien. De leerwijze van zijn nieuwen meester behaagde hem echter
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chen terug. Vervolgens begaf hij zich naar Weenen, waar hij gedurende twee

jaren contrapuntische studiën bij S echt er maakte en zich voorts, afgezonderd

van de wereld, geheel in het klavierspel verdiepte. Tengevolge van die stu-

diën werd hij echter ziek en de geneesheeren schreven hem een gezondheids-

reis voor. Hij ging 1836 naar Karlsbad en van daar naar Berlijn. Zijn spel

maakte in Pruisens hoofdstad grooten opgang; de criticus Ludwig Rell-

stab verklaarde hem voor den besten klavierspeler van zijn tijd. Niet min-

der succes had hij te Dresden. Weimar, Jena en Breslau, waar hij 1837

optrad. Het concertspelen behaagde hem echter niet en toen hij 1838 tot

kamervirtuoos der keizerin van Rusland was benoemd, vestigde hij zich te

Petersburg en bepaalde zich tot het spelen in kleine kringen. Ook begon hij

zich op het muziekonderwijs toe te leggen; hij onderrichte de keizerlijke prin-

sen in het klavierspel en werd later tot inspecteur van het muziekonderwijs

op de meisjesscholen benoemd. Tot aan den Krim-oorlog trad hij in som-

mige Russische steden nu en dan als solist op, doch het onderwijs bleef bij

hem de hoofdzaak. Zijn spel werd algemeen geroemd, ook door kunstrechters

als Rob er t Schumann en von Lenz. Onder zijn compositiën bevinden

zich vele degelijke stukken; zij bestaan in Études, een Concert, een Trio,

Variatiën en een groot aantal Transcriptiën van Weber, Beethoven

en Hummel.

Henstrid^e (Daniël), Engelsch componist, was omstreeks 1710 organist

aan de kathedraal te Ganterbury.

Hentschel (Ernst Julius), geb. 26 Juli 1804 te Langenwaldau bij Lieg-

nitz in Silezië, muziekdirecteur aan het seminarium te Weissenfels, schreef

vele leerboeken der muziek en was redacteur van het tijdschrift Euterpe.

Hentschel (Theo dor), componist, geb. 28 Maart 1830 te Schirgiswalde,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag en werd muziekdirec-

teur aan den stadsschouwburg te Leipzig, later, 1863, aan dien te Bremen*

Hij voerde in laatstgenoemde stad 1874 zijn opera Der Königspage o^. Voorts

heeft hij Ouvertures, Marschen en een Mis voor mannenstemmen gecomponeerd.

Hepp (Jacob), geb. 1797 te Leiden, ontving onderricht in het klavierspel

en in de harmonie van G. F. Ruppe en werd organist aan de Pieters-

kerk aldaar. Hij stierf er 18 Sept. 1861.

Hepp (Sixtus), klavier- en orgelspeler uit de laatste helft der 18^ eeuw,

geb. 12 Nov. 1732 te GeissHngen in Wurtemberg, was een leerhng vanJo-

melli en stierf 1801 als organist aan de Nieuwe Kerk te Straatsburg.

Heptachordoii, Gr., groote septime,

Heranlt (Jean Louis), kerkcomponist en onderkapelmeester van koning

Frans I van Frankrijk, leefde omstreeks 1545;
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Herbeck (Johann), geb. 25 Dec. 1831 te Weenen, werd op tienjarigen

leeflijd koorknaap in het gesticht Heiligenkreuz bij Weenen, ontving

onderricht in de harmonie van Rotte en heeft voor het overige zijn muzi-

kale kennis aan zichzelf te danken. Te Weenen doorliep hij het gymnasium

en studeerde gedurende drie jaren in de Rechten, doch wijdde zich vervolgens

geheel aan de muziek. In 1852 werd hg koordirecteur bij de Piaristen in

Josephstadt, te Weenen, 1856 koormeester der Weener mannenzangvereeniging,

1858 directeur der in dat jaar opgerichte zangvereeniging en leeraar aan het con-

servatorium, een jaar later directeur vaa de GesellscJiaft der Musihfreunde,

1863 vice-hofkapelmeester en 1866 opperkapelmeester aan de Keizerlijke Opera,

In 1871 liet hij zich overhalen, ook als administratief directeur dier Opera

op te treden. De aan die betrekking verbonden zorgen verdroten hem ech-

ter; hij nam 1875 zyn ontslag en stierf 28 October 1877. Onder zijn com-

positiën bevinden zich Missen, Cantates, Ouvertures, Symphonieën, Strijkquar-

tetten enz.

Herbin^ (August Bernhard Valentin), liederencomponist, was orga-

nist en vicarius aan den Dom te Maagdenburg, waar hij 1767 overleed. Hij

gaf 30 Odes onder den titel: MusiJcalische Belusügungen (Leipzig 1751),

later: Faheln und Erzahlungen, in het licht.

Herbst (Johann Andreas), muziekgeleerde en componist, geb. 1588 te

Neurenberg, gest. omstreeks 1665 als kapelmeester te Frankfort a. d. M,,

gaf kerkmuziek en theoretische werken in het licht.

Herbst (Heinrich), orgelmaker te Maagdenburg, leefde in den aanvang

der 18e eeuw en vervaardigde o. a. 1718 een kostbaar orgel in de Stichts-

kerk te Halberstadt. — Ook zijn zoon, Johann GottfriedH., was orgelmaker.

Herbst (Michael), hoornvirtuoos, geb. 24 September 1778 te Weenen,

gest. 5 Nov. 1807 als professor aan het conservatorium aldaar.

Herbst, zangeres, leerlinge van Mevr. Benda, was 1792 hofzangeres te

Schwerin, later te Dessau. Zij werd 1810 aan het hoftheater te Berlijn ver-

bonden, doch trok zich reeds 1811 uit het kunstenaarsleven terug.

Herder (Johann Gottfried von), een der voornaamste Duitsche dich-

ters en denkers uit de 18e eeuw, geb. 25 Augustus 1744 te Mohrungen in

Oost-Pruisen, gest. 18 December 1803 te Weimar, is op muzikaal gebied be-

kend door de volgende verhandelingen: Von der MusiJc der Fsalmenj Veler

die MusiJc als Gesang, aus Asmus" sdmmtlicken Wérken j JJeher die Verhin'

dung der Musik nnd des Tanzes zum Nationalgesang (uit zijn werk : Geist

der helraïschen Poesie) ; Ueber die Besc/iaffenkeii der heiligen MnsiJc^ der Hym-

nen nnd der cJiristlichen Liturgie (uit zijn tijdschrift Caecilia) en Veier den

Tanz^ das Melodram, die neueste deutsche Oper und die Wirhung der Musik

überhaupt auf BenJcart und Siiten (uit Adrastea). Ook had hij het voor-
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nemen, een geschiedenis der muziek van de 18e eeuw te schrijven, doch werd

daarin door den dood verhinderd.

Herdlizka (Henri), genaamd Tour ter e II e, was de zoon van een hoor-

nist te Parijs en werd aldaar 1796 geb. Hij vestigde zich als muziekonder-

wijzer te Bordeaux en stierf 1821. Zijn compositiën bestaan in talrijke stuk-

ken voor klavier en in een opera: La Ferme et Ie Chdteau.

Heredia of Herredia (Piedro), Spaansch componist uit de eerste helft

der 17e eeuw, leefde in Italië en was sedert 1630 kapelmeester aan de St.

Pi eters -kerk te Rome, waar hij 1648 stierf.

Herfurth (Rudolph), violist, geb. 9 Febr. 18M te Eisenberg in Alten-

burg, maakte vele kunstreizen door Duitschland, werd 1868 muziekdirecteur

te Freiburg in Baden en 1871 kapelmeester aan de Opera te Straatsburg.

Heri^erus, abt van Lobbes, nabij Thuin in het bisdom Luik, componeerde

o. a. de hymne : Ave perquam en de antiphonieën : O Thoma didyme en O Thoma

apostole.

Herin^ (Al ex and er), orgel- en klavierspeler, was 1669 aan de Kruis-

kerk te Dresden aangesteld en behoorde tot de eerste leermeesters van

Joh. Kuhnau.

Herin^ (Karl Gottlieb), geb. 25 Oct. 1765 te Schandau, gest. 3 Jan.

1853, was muziekonderwijzer aan het seminarium te Zittau. Zijn leerboeken

zijn algemeen bekend geworden; onder zijn compositiën bevinden zich vele

volksliederen.

Herin^ (Karl Eduard), zoon van den vorige, geb. 13 Mei 1809 te

Oschatz, was 1839 organist te Bautzen, later leeraar aan het seminarie al-

daar en componeerde vele groote werken, als: de oratoria lier JSrlöser, Die

heilige Nackt, Bavid, Salomo^ Ckristi Leid und HerrlichJceit en de opera's

Konradin der letzte Hohenstaufe en Tordenshjold ; voorts vele Missen, Hym-

nes, Cantates en Ballades.

Herin^ (Karl Friedrich Adolph), violist en componist, geb. 2 Sept.

1819 te Berlijn, was een leerling van Lipinski en Tomaschek. Hij

maakte vele kunstreizen, werd 1846 lid der koninklijke kapel te Berlijn,

richtte aldaar 1851 een muziekschool op en werd 1867 tot koninklijk mu-

ziekdirecteur benoemd. Hij componeerde Ouvertures, Symphonieên, Strijk-

quartetten, Marschen enz. Zijn Wrangelmarsch is populair geworden.

Héritier (Jean 1'), Fransch componist, leefde in de eerste helft der 16e

eeuw. Van zijn compositiën zijn twee Motetten in de verzameling van At-

taignaut (Parijs 1534) opgenomen.

Hermann (Nicolaus), geb. op het einde der 15e eeuw, was cantor te

Joachimsthal en componeerde vele kerkmuziek. Hij stierf 1561.

Henuanil) kerkcomponist, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw in
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Franken, was cantor aan de dorpsschool te Pforta in Thuringen en compo-

neerde vele koraalmelodieën. Hij stierf 1628.

Hermann (Johann David), klavierspeler, geb. omstreeks 1760 ergens

in Duitschland,begaf zich 1785 naar Parijs, waar hij opeen concert spirituel

groot succes behaalde en zich als muziekonderwijzer vestigde. Maria An-

toinette koos hem tot leermeester, en weldra was hij in Frankrijks hoofd-

stad algemeen bekend. Hij stierf er 1846. Van zijn talrijke compositiën zijn

Concerten, Sonates en Potpourri's in druk verschenen.

Hermann (Friedrich), viool virtuoos en componist, geb, 1828 te Frank-

fort a. d. M,, ontving het eerste onderricht van Bern. Mo h r en zette 1843

—

1846 zijn studiën voort aan het conservatorium te Leipzig, waar hij in laatst-

genoemd jaar eerste altist van het G e w a n dh a u s- en schouwburgorkest en leeraar

aan het conservatorium werd. Zijn compositiën bestaan in een Symphonie,

een Strijkquartet, Duo's en Études voor viool enz.

Hermann (Constant), eigenlijk Her mant genaamd, violist, geb. 16

A.ug. 1823 te Douai, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te

Parijs, behaalde 1841 den eersten prijs in het vioolspel en maakte kunst-

reizen door Frankrijk en België. Hij schreef ongeveer 150 compositiën, meest
^

allen voor viool.

Hermstedt (Johann Simon), clarinetvirtuoos, geb. 29 Dec. 1778 te

Langensalza, maakte vele kunstreizen door Duitschland en stierf 10 Aug. 1846

als hofkapelmeester te Sondershausen. Men roemde om het zeerst zijn schoo-

nen toon en zijn verbazingwekkende techniek. Spohr schreef een concert

voor hem en ook K. M. v. Web er had het voornemen dit te doen.

Hernandez (Pa blo), componist, geb. 25 Januari 1834 te Saragossa, ont-

ving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Madrid en behaalde

1861 den eersten prijs in de compositie. Hij schreef vele kerkmuziekstuk-

ken, een Symphonie, een Ouverture en eenige Zarzuelas, van welke één den

titel draagt: Un Sevillano en la Hahana.

Hernandez (Isidoro), Spaansch componist, liet in de jaren 1875 en 1876

te Madrid de volgende door hem gecomponeerde Zarzuelas opvoeren : Maese

Tallarines, Fresco de Jordan en Una Leccion de Toreo.

Hemando (Ra fa el José Maria), componist, geb. 31 Mei 1822 te Ma-

drid, ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar en begaf zich 1843

naar Parijs, waar hij een Stahat Mater en eenige andere werken schreef, die

in de Sociélé St. Cécile uitgevoerd werden. Te Madrid teruggekeerd,

schreef hij eenige Zarzuelas^ die groeten opgang maakten ;
dientengevolge werd

hij tot directeur van het Operetten-theater aangesteld, voor hetwelk hij jaar-

lijks veertien bedrijven muziek moest schrijven. De werken die hij vervaar-

digde vielen zeer in den smaak van het publiek. Ook in andere genres

II. 5
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muntte hij uit. Voor het conservatorium, waarvan hij 1852 secretaris werd,

vervaardigde hij vele compositiën en wijdde zich met groeten ijver aan het

muziekonderwijs. Een groote Mis van hem werd 1867 te Madrid uitgevoerd.

Héro (Hippolyte), contrabassist, geb. 22 Maart 1819 te Bergen in He-

negouwen, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Brussel en

vestigde zich 1847 als leeraar in het contrabasspel in zijn geboortestad. Hij

richtte er 1850 een koorvereeniging op T>des Ouvriers Montois." Zï}n Métkode

de confreiasse wordt zeer geroemd.

Herold (Johann), componist, geb. te Jena omstreeks het midden der

16e eeuw, is bekend door de volgende werken: Passionale sex voc. (Gratz

1594), Deutsche Lieder für 4 Stimmen (Neurenberg, 1601) en eenige liederen

op de wijze der Italiaansche Canzone (Neurenberg, 1606).

Hérold (Frangois Joseph), klavierspeler, geb. 10 Maart 1755 te Soltz

in den Elzas, ontving onderricht in de muziek van K. P h. E m a n u e 1 B a c h

en was een van diens beste leerlingen. Omstreeks 1 781 vestigde hij zich

te Parijs, waar hij als muziekonderwijzer gunstig bekend werd. Hij stierf er

1 Sept. 1802. Zijn compositiën bestaan in sonates voor klavier en voor harp

en in arrangementen van quintetten van Boccherini.

Hérold (Louis Joseph Ferdinand), zoon van den vorige, geb. 28

Januari 1791 te Parijs, toonde reeds op jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor

de muziek en ontving de eerste lessen in die kunst van zijn peetoom, Louis

Adam, en van Fétis. In 1806 kwam hij aan het conservatoire, behaalde

den eersten prijs in het klavierspel, beoefende de harmonie onder leiding van

Gat el, de compositie onder leiding van Méhul, voor wien hij groote be-

wondering koesterde, en behaalde 1812 den Prix de Rome met zijn cantate

Mlle de la Vallière. Gedurende zijn verblijf in Italië, 1812—1815, compo-

neerde hij twee symphonieên, de Hymne de la Transfiguration, a 4 voix, drie

strijkquartetten en een Scena ed Aria con cori. Ook gaf hij in dien tijd zijn

eerste proeve van dramatische muziek : met de hulp van L a n d i a n i richtte

hij het door Du val geschreven stuk, Za Jeunesse de Henri IV^ tot Hbretto

in. Deze opera werd, als La Gioventu di Enrico IF, met bijval te Napels op-

gevoerd. Van Italië begaf hij zich voor korten tijd naar Weenen. Na zijn

terugkomst te Parijs deed hij zijn best om een goeden operatekst te verkrijgen,

hetgeen hem waarschijnlijk niet spoedig gelukt zou zijn, indien niet Boiel-

dieu hem had opgedragen, het laatste gedeelte van Charles de Franoe,

een opera de circonstance, te schrijven; zij werd 1816 opgevoerd en men was

zoozeer ingenomen met het door Hérold gecomponeerde gedeelte, dat hem

een nieuwe tekst: Les Bosières, ter compositie toevertrouwd werd; dit werk

werd met grooten bijval ten gehoore gebracht. Zijn volgende opera : Les Clo-

vheites, was een nieuwe triomf voor hem; zij werd herhaalde malen opge-
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voerd en de aria: -^Me voila, me voila" verkreeg groote populariteit. Voorts

gaf hij blijken van talent in Ze premier venu (1818), Les Troqueurs (1819)

en Vauteur mort et vivant (1820); doch ongelukkigerwijze waren de teksten

dier drie werken te onbeduidend, om groot succes te behalen. Daarentegen

werd Le muletier (1823) zeer gunstig ontvangen en vergoedde hem zijn vroe-

gere teleurstellingen. Het is moeilijk te begrijpen, hoe de hand, die deze lie-

felijke opera schreef, zulke stukjes kon vervaardigen als Lastkénie en Le La-

* pin hlanc; misschien was het de wensch om niet ledig te zitten, die H é-

rold deed besluiten tot het componeeren van zulke onbeduidende libretto's.

In de jaren 1820—1827 bekleedde H, de betrekking van accompagnateur

aan de Italiaansche Opera en 1820 werd hij naar Itahë gezonden, om zan-

gers voor dat theater te zoeken; hij bracht o. a. Pasta en Galli mede.

In 1827 werd hij koordirecteur aan de Académie de Musique j in die be-

trekking bracht hij veel bij tot de opvoering van Le comte Ory en Rohert le

diable en componeerde ook vele balletten, doch wist al dat werk te verrich-

ten, zonder den arbeid te verzuimen die zyn roem moest uitbreiden ; de

opera's Vendóme en Espagne, Le roi René en Marie getuigden van zijn groote

werkzaamheid ; vooral in laatstgenoemd werk, 1826 voor het eerst vertoond,

gaf hy blijken van groot talent. Drie jaren later kwam hij weder te voorschijn

met ritlusion en Emmeline, welke beide werken, ondanks hun talrijke muzi-

kale schoonheden, geen bijval vonden, daar de woorden niet in staat waren

de belangstelling van het publiek op te wekken. In vereeniging met Garafa

schreef hij 1830 VAxiberge d'Auray en begon daarna aan zijn meesterstuk:

Zampa, dat 3 Mei 1831 voor de eerste maal in de Opéra Gomique ge-

geven werd en dat theater van den ondergang redde. Na dat werk compo-

neerde hij met verscheiden andere musici de partituur der Marquise de Brin-

villiers. Vervolgens gaf hij nog een klein stukje: La médecine sans médecin

en schreef toen zijn laatste, tevens een zijner beste werken: Le Pré aux

Clercs, dat door de Franschen nog hooger wordt gesteld dan Zampa. Het

werd 15 Dec. 1832 voor het eerst opgevoerd en 1871 voor de duizendste

maal gegeven. Hérold stierf 19 Januari 1833, niet minder betreurd om

zijn beminnelijke eigenschappen dan om zijn talent. Een partituur voor de

Groote Opera, getiteld : Ludovic, welke hij onafgewerkt had achtergelaten, werd

door Halévy voltooid.

Heroax (Franz), klavierspeler en violist, was tegelijk met zijn ouderen

broeder, fluitist, tot het begin der 19e eeuw aan het orkest te Frankfort a. d. M.

verbonden. —- Zijn zoon, Karl August H., geb. 1786, gest. 1842, was

langen tgd aanvoerder der tweede violen in hetzelfde orkest.

Herz (Johann Georg), hoornvirtuoos, geb. in de tweede helft der 17'

eeuw te Gotha, liet zich 1714 met groeten bijval te Hamburg hooren.

5*
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Herrmann (Karl Friedrich), geb. 1786, was cantor te Greiz en als

zoodanig nog 1848 werkzaam. Hij gaf vele theoretische werken in het licht en

componeerde tusschenspelen voor het koraalboek van Joh. Adam Hiller.

Herrmann (Gottfried), violist en componist, geb. 15 Mei 1808 te Son-

dershausen, was een leerling van Spohr en Hauptmann werd 1832 mu-

ziekdirecteur te Lubeck, 1844 hofkapelmeester te Sondershausen en 1852 weder

muziekdirecteur te Lubeck, waar hij omstreeks 1856 ook met de directie van

den stadsschouwburg belast werd. Hij bracht er zijn opera's Toussaint-Lou-

verture en Barharossa ten gehoore ; later schreef hij voor hetzelfde tooneel de

opera's Bas Joha7inisfeuer en Die Walpurgisnacht. In 1869 werd hij tot

directeur der Hamburger Bach-vereeniging benoemd, doch nam die betrek-

king slechts tot 1870 waar, daar het gedurig heen- en weerreizen te ver-

moeiend voor hem was. Behalve als dirigent, had hij ook als muziekonder-

wijzer een zeer goeden naam; hij legde zich hoofdzakelijk op het zangonder-

wys toe. Zijn compositiën bestaan, behalve in de hierboven genoemde opera's,

in Symphonieën, Ouvertures, Concerten, Quartetten, Zangstukken enz.

Herschel (Friedrich Wilh elm) , beroemd astronoom, geb. 15 Nov. 1738

te Hannover, was in zijn jeugd toonkunstenaar. Op veertienjarigen leeftijd

werd hij hoboïst bij een regiment en begaf zich 1757 naar Londen, ten einde

zijn muzikale studiën voort te zetten. Zijn uitstekend klavier-, orgel- en harp-

spel maakte hem spoedig bekend. Graaf Darlington benoemde hem tot

directeur van een muziekcorps te Durham. Vervolgens vestigde H. zich als

muziekonderwijzer te Leeds, werd 1765 organist te Halifax en 1766 mu-

ziekdirecteur te Bath. In zijn vrijen tijd bestudeerde hij de meetkunde en las

werken over de astronomie. Met behulp van door hem zelf vervaardigde

telescopen maakte hij vele ontdekkingen, die in de geleerde wereld groot op-

zien verwekten. Van lieverlede wijdde hij zich uitsluitend aan de sterrekunde

en stierf 25 Aug. 1822 op het landgoed Slough bij Windsor, dat hij van

koning George ten geschenke had gekregen. Van zijn compositiën worden

vermeld een symphonie en twee stukken voor militaire muziek. Het is even-

wel niet zeker, of deze stukken van hem, dan wel van zijn broeder Ja*

cob zijn.

Herschel (Ja cob), broeder van den vorige, geb. 1734 (volgens anderen

1740) te Hannover, was een der beste violisten van zijn tijd, vertoefde

eenige jaren (tusschen 1771 en 1775) te Amsterdam, vermoedelijk ook te

Londen (1786) en was overigens als violist in zijn geboortestad werkzaam,

waar hij omstreeks 1792 stierf. Hij componeerde Symphonieën, Quartetten,

Trio's enz. Volgens Fétis zijn te Amsterdam zes zyner Quartetten voor

klavier en strijkinstrumenten in druk verschenen.

Herschel (Alex ander), broeder van den vorige, geb. 1745 te Hanno-»
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ver, was violoncellist in de hofkapel aldaar en stond als quartetspeler en

onderwijzer gunstig aangeschreven.

Herstel (Karl), organist en klavierspeler, geb. 1764 te Heisa bij Kassei,

in welke stad hij 1836 als hoforganist stierf, componeerde Motetten en stuk-

ken voor orgel ; ook schreef hij de volgende werken : Orgelwerh für Land-

organlsten en Uéber den Gehrmich der Orgelstimmen.

Hertel (J o h a n n Chris tian), virtuoos op de viola di gamba, geb. 1699

te Oettingen, was 1719 lid der hofkapel te Eisenach, 1742 concertmeester te

Strelitz, waar hij 1754 stierf. Hij heeft zeer veel gecomponeerd: Sympho-

nieën, Ouvertures, Concerten, Sonates enz., doch slechts weinige dezer com-

positiên zijn in druk verschenen.

Hertel (Johann Wilhelm), zoon van den vorige, geb. 9 October 1727

te Eisenach, was eerst violist, later klaviervirtuoos en componist, en werd

1757 hofcomponist, later hofkapelmeester te Schwerin, waar hij 1789 stierf.

Onder zijn compositiën bevinden zich Symphonieën, Quartetten, Sonates en

Concerten; het meest geroemd werden echter zijn Liederen en Odes. Ook

als schrijver is hij bekend, en wel door een kritische verhandeling: Sammlung

musikalischer ScJiriften (Leipzig, 1757 en 1758).

Hertel (Karl), violist, geb. 13 Maart 1784 te Berlijn, was 1811—1862

kamermusicus bij de hofkapel aldaar en stierf 16 Nov. 1868. — Zijn zoon.

Peter Ludwig H.
,

geb. 21 April 1817 te Berlijn, was een leerling van

Greulich, Rietz, Julius, Schneider en Marx. Hij was een specia-

liteit in het componeeren van balletten en werd 1860 directeur der konink-

lijke balletmuziek. Vele zijner compositiën werden ook te Milaan uitgevoerd.

Hertel (Matthaeus), Duitsch organist uit de eerste helft der 17^ eeuw,

was aan de kerk te ZüUichau aangesteld. Een door hem vervaardigd, doch

hem ontstolen en onder een anderen naam uitgegeven, werk : Orgelprole, vond

in zijn tijd grooten bijval.

Hertz (Mie ha el), klavierspeler en componist, geb. 28 Sept. 1844 te War-

schau, ontving onderricht in de muziek aan het conservatorium te Leipzig,

later van Hans von Bülow. Hij was gedurende twee jaren directeur aan

de .Opera te Warschau en kwam 1872 te Berlijn, waar hij leeraar aan het

conservatorium van Stern werd.

Hertzberg (Rudolph von), geb. 6 Jan. 1818 te Berlijn, ontving onder-

richt in de muziek van L. Berger en Dehn, bereisde 1836—1838 Italië,

vestigde zich als zangm^ester te Berlijn, werd aldaar 1858 koninklgk muziek-

directeur en 1861, na den dood van Neithardt, directeur van het beroemde

Domkoor. Hij werkte mede aan de verzameUng Musica Sacra. Van zijn com-

positiën zijn slechts weinige in druk verschenen.

Hervé (Florimond Ronger, genaamd), geb. 30 Juni 1825 te Houdain
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bij Arras, ontving zijn muzikale opleiding te Parijs, was organist aan ver-

schillende kerken en schreef 1848 zijn eerste werk voor het tooneel, getiteld

:

Don QuicJiotte et SancJio Fanca, waarin hij zelf als zanger optrad. Aan ver-

schillende theaters van Parijs was hij beurtelings als schrijver, componist,

zanger en orkestdirecteur werkzaam en vervaardigde vele operettes, waarvan

sommige met groeten bijval te Parijs werden opgevoerd. Hij was ook eenigen

tijd te Marseille als orkestdirecteur werkzaam en gaf 1870 en 1874 voorstel-

lingen te Londen. Hij behoort tot de eersten die in deze eeuw de Operette

in Frankrijk bekend maakten.

Hervelois (Caix de), Fransch componist, geb. omstreeks 1670, was in

dienst van den hertog van Orleans en gaf te Amsterdam twee deelen Pièces

pour la Basse de Viole avec la Basse continue in druk.

Herz (Henri), klaviervirtuoos, geb. 6 Jan. 1806 te Weenen, werd op

tienjarigen leeftijd leerling aan het conservatoire te Parijs en behaalde, na

slechts een jaar studie aldaar, den eersten prijs in het klavierspel. Ook in

de harmonieleer maakte hij snelle vorderingen en gaf reeds 1818 zijn eerste

werken: Air tyroliën varié en Rondo alla Cosaccay in het licht. Van 1821

tot 1831 was hij te Parijs als muziekonderwijzer werkzaam en maakte vervolgens

een kunstreis met Lafont. Zij bezochten Duitschland en Engeland. Te Londen

speelde H. duetten met Moscheles en met J. B. Gram er en behaalde er

groot succes; 1834 bezocht hij Engeland ten tweeden male en maakte toen

ook een reis door Schotland en Ierland. Omstreeks denzelfden tijd nam hij

aandeel in een pianoforte-fabriek van Klep fa te Parijs, doch verloor veel

geld bij die onderneming en besloot, zelf een fabriek op te zetten. Ten einde

de noodige gelden daarvoor te verzamelen, maakte hij een groote reis door

de Vereenigde Staten, Mexico, Californië en West-Indië. Onder de kunste-

naars die hem op die reis vergezelden, behoorde Frans Coenen (z. dezen).

Eerst 1851 keerde H. naar Parijs terug. Zijn reisindrukken heeft hij weer-

gegeven in het werk: Mes voyages en Aménque (Parijs, F au re, 1866). Na

zijn terugkomst wijdde hij al zijn zorgen aan de pianoforte-fabriek, die spoe-

dig in bloei toenam, en aan het muziekonderwijs. Reeds 1842 was hij tot

leeraar aan het conservatoire benoemd, doch kon, tengevolge zijner langdurige

afwezigheid, niet veel werk maken van die betrekking. Na 1851 echter vatte

hij zijn taak met ijver op en was tot 1874 aan het conservatoire werkzaam.

—

Het getal compositiën van Herz bedraagt meer dan 200; zij bestaan voor het

grootste gedeelte in variatiën en behooren tot een verouderde school. Zijn

Études en zijn klaviermethode zijn nagenoeg de eenige degelijke zijner werken.

.

Z'yn kracht bestond hoofdzakelijk in het zoogenaamde sbrillante" spel.

Herzberg^ (Anton), klavierspeler en componist, geb. 4 Juni 1825 te Tar-

now in Galicië, maakte concertreizen door Hongarije, Polen en Rusland en
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vestigde zich 4866 te Moskou. Twee jaren later trad hij nog in Duitsche

en Fransche steden op en schijnt zich toen in zijn geboorteland teruggetrok-

ken te hebben. Zijn compositiën bestaan in ongeveer 80 stukken voor klavier.

Herzberg (Martin Jacob), fagotvirtuoos, geb. in de eerste helft derlS^

eeuw in de provincie Pruisen, was 1766 kamermusicus te Berlijn.

Herzberg (Wilhelm), componist, geb. 18 Oct. 1819 te Cüstrin, ontving

onderricht in de muziek van O. Bach en van Rungen hagen te Berlijn.

De koninklijke Akademie van Kunsten aldaar voerde 1848 een sym-

phonie, 1844 een operafragment en een strijkquintet, van hem uit. Hij stierf

reeds 1847 te Gorgast bij Cüstrin. Onder zijn nagelaten werken bevinden zich

een opera en éen oratorium.

Herzog^ (Johann Georg), organist en componist, geb. 6 Sept. 1822 te

Schmalz in Beieren, werd 1849 cantor te Munchen en 1855 leeraar in de

muziek aan de universiteit te Erlangen. Zijn compositiën bestaan in koren

en stukken voor orgel; ook heeft hij een Handbuch für Organisten en een

Pmludienhick geschreven.

Herzogenberg (Heinrich von), Duitsch componist, woonde tot 1872 te

Graz en begaf zich vervolgens naar Leipzig. Hij schreef o. a. een drama-

tische cantate: Columhus, en een Odysseus-s,^xiv^\ion\e.

Hesdin (Pierre), Fransch componist, was 1547 zanger in de kapel van

koning Hen de rik II. Hij heeft vele kerkelijke en wereldlijke gezangen ver-

vaardigd, die in verzamelingen van dien tijd opgenomen zijn.

Hesletine (James), orgelvirtuoos en kerkcomponist, leefde in het midden

der 18e eeuw en was eerst organist te Durham, later aan de Katharina-

kerk te Londen.

Hessing (Quirinus), componist, geb. te Kahla in Saksen, leefde op het

einde der 16e eeuw en zette de Psalmen van David op muziek, die onder

den titel: Quirini Heslingii Calensis musica Davidis psalferii iotius (Leipzig,

1592) in druk verschenen.

Hespel (Homer), Duitsch contrapuntist uit de 16e eeuw, gaf in het licht

:

Novum et insigne opus musicum, in quo textus evangelïorum 5 vocibus ex-

primuniur.

"Hess (Hans Heinrich), orgelmaker te Gouda, waar hij 1795 overleed,

heeft vele goede orgels, o. a. te Bodegraven, Schoonhoven, Utrecht, Schiedam,

Dordrecht en Willemstad, vervaardigd.

Hess (Joachim), organist en klokkenist, broeder van den vorige, geb.

1730 te Leeuwarden, was 1749 organist te Gouda, 1753 te Maassluis,

1754—1810 wederom te Gouda en stierf 1810 of 1811 te Zeist. Men kent

van hem de volgende werken : Korte en eenvoudige Handleiding tot het leeren

van H Clavecimhel of Orgelspel, opgesteld ten dienste van leerlingen (Gouda,
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Jan van der Klos, 1766); een uitreksel van dat werk is getiteld : JDe Hand-

leiding tot het leersn van H Clavecimbel of Orgelspel, verkort en gemakkelijk ge-

maakt voor eerstheginnenden (Gouda, W o u t e r V e r b 1 a a u w, 1 808), Vervolgens

:

Luister van het Orgel of naauwkeurige aanwijzinge, hoe men, door eene gepaste

registreering en geschikte hespeling, de voortreffelijke hoedanigheden en verwon-

derenswaardige vermogens van een Kerk- 'of Rids-Orgel in staat is te vertoo-

nen (Gouda, van der Klos, 1777); Korte schets van de allereerste uitvin-

ding en verdere voortgang in het vervaardigen der Orgelen, tot op dezen tijd,

zijnde een aatihangsel op den Luister van het orgel (Gouda, Verblaauw,

1810); Blspositiën der merkioaardigste Kerkorgelen^ welke in ons Nederland,

alsmede in Duit&chland en elders aangetroffen worden (Gouda, v. d. Klos,

1779) en Vereischtcn in een goed organist (Gouda, 1779).

Hesse (Adolph Friedrich), orgelvirtuoos, klavierspeler en componist,

geb. 30 Aug. 1809 te Breslau, ontving onderricht van Speer, Wilh. Ber-

ner en Ernst Kohier, werd 1827 organist aan de Elisabeth-kerk te

Breslau en gaf 1828—1829 concerten te Leipzig, Kassei, Hamburg en Ber-

lijn. Te Weimar studeerde hij eenigen tijd onder leiding van Hummel, te

Darmstadt ging hij met Rinck om, te Kassei met Spohr, en componeerde

onder den invloed dezer kunstenaars vele stukken voor orgel en twee sym-

phonieën. In 1831 werd hij organist aan de St. Bernhardin-kerk te

Breslau en bekleedde die betrekking tot aan zijn dood, doch maakte herhaal-

delijk reizen naar het buitenland, o. a. 1844 naar Parijs, waar hij het orgel

in de St. Eustache inwijdde. Aan de uitnoodigingen om zich te Parijs te

vestigen gaf hij geen gehoor, maar keerde naar Breslau terug, om echter 1846

een nieuwe reis, naar Italië, te ondernemen. In 1852 was hij in Engeland,

waar hij zich niet alleen op het orgel, maar ook op het klavier, liet hooren en

grooten opgang maakte. Zijn roem breidde zich meer en meer uit, en tal

van leerlingen begaf zich tot hem. Als organist en directeur van de con-

certen der theaterkapel bleef hij tot zijn dood, 5 Aug. 1863, ijverig werkzaam.

Zijn compositiën bestaan, behalve in vele- stukken voor orgel, in een ora-

torium: Tohias, Cantates, Motetten, een Psalm, zes Symphoniën, vier Ouver-

tures, een Strijkquintet, eenige Quartetten en Klaviermuziek.

Hesse (Ernst Christian), viola di gamba-virtuoos, geb. 14 Apr. 1676

te Grossgettern in Thuringen, genoot te Parijs gedurende drie jaren onder-

richt van Marais en F o r q u e r a y. Hij maakte vele kunstreizen, door Ne-

derland, Engeland en Italië, en werd met eerbewijzen overladen. Hij vestigde

zich 1708 te Darmstadt, werd 1713 kapelmeester te Weenen, bekleedde die

betrekking tot 1719 en keerde toen naar Darmstadt terug, waar hij 16 Mei

1762 stierf. Zijn compositiën bestaan in Suites, Sonates en Fuga's voor Viola

di gamba en in vele kerkmuziek. — Zijn echtgenoote, JohannaEli-
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sabeth Döbricht, zangeres, was 1709 aan de opera te Leipzig verbon-

den, werd 1713 hofzangeres te Darmstadt en trad in hetzelfde jaar met H.

in het huwelijk.

Hesse (Christian Ludwig), zoon van den vorige, bespeelde, evenals

zijn vader, de Viola di Gamba en werd 1754 kamermusicus in de konink-

lijke, 1766 in de kroonprinselijke, kapel te Berlijn.

Hesse (Johann Georg Christian), fagotvirtuoos, geb. 1763 te Nord-

hausen, was hofmusicus van den vorst van Bernburg en maakte omstreeks

1800 vele concertreizen door Duitschland, Nederland, Engeland en Frankrijk.

Hesse (Johann Wilhelm), fagotvirtuoos, broeder van den vorige, geb,

1760 te Nordhausen, gest. 1795 als kamermusicus van den hertog van Bruns-

wijk, trachtte 1786 een verbetering aan de fagot aan te brengen, door dit

instrument, in plaats van met het gewone mondstuk, met een clarinetmond-

stuk aan te blazen. De hertog van Brunswijk schonk hem voor die uitvin-

ding 100 Thaler; zij maakte echter geen opgang.

Hesse (Johann Heinrich), omstreeks 1780 hofcantor en muziekdirec-

teur te Entin, gaf een leerboek van den Generalen Bas uit en componeerde

24 geestelijke Odes.

Hessel, mechanicus, leefde te Petersburg, later te Berlijn, en vervaardigde

omstreeks 1785 een harmonica met toetsen, die hij klavierharmonica
noemde. Mo z art componeerde eenige stukjes voor dit instrument.

Hesselbarth (Heinrich), geb. 1820 te Potsdam, studeerde eerst in de

theologie, doch wijdde zich vervolgens aan de muziek en werd orkestdirec-

teur aan de Opera's te Maagdenburg, Potsdam, Stettin, Dessau en Rudolstadt.

Hessmann (Franz), vioolvirtuoos, leefde omstreeks 1770 te Praag en was

als een der beste violisten van Bohème bekend,

Hetsch (Karl Friedrich Ludwig), klavierspeler, componist en violist,

geb. 26 April 1816 te Stuttgart, studeerde aanvankelijk in de theologie, doch

wijdde zich sedert 1828 geheel aan de muziek, werd 1835 muziekdirecteur

te Heidelberg en 1846 te Mannheim, waar hij 28 Juni 1872 stierf. Zijn

compositiën bestaan in Symphonieën, Oratoria, Concerten enz.

Hettisch (Johann), violoncellist, geb. 1748 te Liblin in Bohème, leefde

te Praag en werd later keizerlijk beambte te Lemberg, waar hij 1793 stierf.

Hij heeft concerten en andere stukken voor violoncel gecomponeerd.

Heu (Johann Jacob), hoornvirtuoos, geb. 1748 te Arnstadt in Thurin-

gen, was een leerling van Punt o en lid der hertogelijke kapel te Weimar.

IHeuchemer
(Johannes), geb. 1826 te Vallendar bij Coblenz, werd 1851

eeraar in het klavierspel aan het conservatorium te Munchen en stierf aldaar

14 Febr. 1858. Hij componeerde stukken voor klavier en liederen.

Heudier (Antoine Franfois), geb. 1782 te Parijs, was orkestdirecteur
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aan den schouwburg te Versailles en componeerde opera's, melodrama's, bal-

letten en stukken voor viool.

Heug'el (Johann), contrapuntist uit de 16e eeuw, was omstreeks 1560

—

1580 kapelmeester van den Landgraaf van Hessen. Eenige zijner compositiën

zijn opgenomen in de verzameling Concentus van Salblinger (1645).

Heurteur (Guillaume Ie), contrapuntist, was omstreeks het midden der

16^ eeuw kanunnik aan de St. Mar tin -kerk te Tours en componeerde vele

gezangen, waarvan enkele 1545 en 1548 te Parijs in druk verschenen.

Heuschkel (Johann Peter), eerste hoboïst in de kapel te Hildburg-

hausen en hoforganist aldaar, componeerde harmoniemuziek, concerten voor

hobo, klaviersonates, liederen enz.

Heuzé (Jacques), violist, geb. omstreeks 1738 te Parijs, maakte 1760

een kunstreis naar Rusland, werd 1764 concertmeester te Kassei en begaf

zich 1786 weder naar Parijs, waar hij 1790 stierf. Zijn echtgenoote, Anna
Scali, geb. 1752 te Rome, was eerste zangeres aan de Italiaansche Opera

te Kassei, doch verloor reeds 1785 haar stem en stierf omstreeks 1810

te Parijs.

Hewitt (John), componist, geb. 1801 te Nieuw-York, vestigde zich 1845

te Baltimore en schreef opera's, oratoria en ballades, die in zijn vaderland

zeer geroemd werden.

Hewitt (C. D.), doctor in de muziek, leefde 1815 te Londen en schreef

o, a. een theoretisch werk, getiteld: New Analym of Music, in wliich is de-

veloped a theory of Melody, Harmony and Modulaüon in a perfect Accordanoe

with the Facts ohserved in the Compositions of all the great Masiet's, and

susceptible of rigid mathematical demonstration.

Hexachordon {é^ayopSov^^ Gr., een benaming van het door of ten tijde

van Guido van Arezzo uitgevonden zestonig stelsel, bestaande uit vier

heele tonen en een halven toon, welke laatste zich tusschen den derden en

vierden toontrap bevond, (z. mutatie en solmisatie.) Ook was Hexachor-

don de benaming der groote sext.

Hexarmonisch noemden de Grieken een Nomos of gezang, dat een week,

zoetsappig karakter had.

Hey (Lo de wijk), orgelmaker, leefde in de tweede helft der 18e eeuw te

Antwerpen en vervaardigde o. a. orgels voor de kerk van Bergen op Zoom

en voor die van Gouda.

Heyda (Joseph), organist en klavierspeler, geb. 1740 te Weenen, waar

hij later tot omstreeks 1800 organist aan de St. Michaels-kerk was, stierf

aldaar 17 Maart 1806.

Heyden (Sebald), muziekgeleerde, geb. 1498 te Neurenberg, werd 1519

cantor, later rector der Sebaldus-school aldaar, en stierf er 9 Juli 1561.
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Hij schreef de volgende werken, die voor de MensuraaltheorieendeMaat-

leer van dien tijd van groot gevlucht waren: Musicae stichiosis (Neurenberg,

1529) en De arte canendi ac vero signarum in cantihus usu (Neurenberg,

1537 en 1540). Eerstgenoemd werk is later onder den titel Rudïmenta mu- .

mes of Institutiones herdrukt.

Heyden (Johann), zoon van den vorige, geb. omstreeks 1540 te Neu-

renberg, was organist aan de S eb al dus -kerk en werd beroemd door zijn

uitvinding van het violenclavecymbel, dat hij in een werk : Commentatio de

miisicali instrumento reformato a Jokanne H. seniore^ uitvoerig beschreef. Hij

stierf 1613 te Neurenberg.

Heyblom (Al ex. W. A.), componist en klavierspeler, geb. 29 Oct. 1832

te Bergen op Zoom, ontving het eerste muziekonderricht, op het klavier zoo-

wel als op de viool, op de alt, op de violoncel en op enkele blaasinstru-

menten, van zijn vader, die daar ter plaatse organist en muziekonderwijzer

was. Tot zijn achttiende jaar was hij in een andere betrekking, die zijne

ouders voor hem bestemd hadden, werkzaam, doch wijdde zich later geheel

aan de kunst en legde zich vooral op het klavierspel toe. Hij vestigde zich

4855 als muziekonderwijzer te Rotterdam, werd 1857 tot Directeur der man-

nenzangvereeniging Amphion benoemd, welke betrekking hij nog heden

(1881) bekleedt, en richtte 1865 een dames-zangvereeniging op, die sedert

Januari 1881 met Amphion verbonden is. In 1860 werd hij leeraar in

den zang aan de vormschool voor onderwijzers, een paar jaren later aan die

voor onderwijzeressen. Aan zijn werkzaamheid op dat gebied heeft een zeer

verdienstelijk door hem geschreven boek, getiteld: Leerhoeh der muzieJc ten

gehruiJce hij het onderioijs in den zang en tot zelfonderricht in de muziek met

vragen, opgaven en zangoefeningen (Rotterdam, Nijgh en van Ditmar), zijn

ontstaan te danken. Vooral de daarin ontwikkelde maatleer vindt algemeenen

bijval. Van de vier deelen, waaruit het werk bestaat, zagen tot heden slechts twee

het licht ; zij bevatten de techniek van den zang, de elementiek, de rhythmiek en de

acoustiek. Deze laatste afdeeling is vooral daarom merkwaardig, omdat H. er een

oplossing in geeft van het vraagstuk, wat de oorzaak is van het klankverschil tus-

schen de toonaarden onderling, een vraagstuk dat reeds vele geleerden, o. a.

Helmholtz, heeft beziggehouden. De compositiën van H. bestaan in stuk-

ken voor koor met en zonder orkestbegeleiding, twee ouvertures, kamermu-

ziek, waaronder een door de Maatschappij tot bevordering der

Toonkunst bekroonde sonate, liederen en eenige kleine klaviercompositien.

Heydenliammer, Duitsch componist uit de 16^ eeuw, gaf 1548 verschei-

dene liederen voor vier stemmen in het licht.

Heye (Jan Pi eter), doctor in de Medicijnen en een der beste Neder-

landsche dichters uit de 19e eeuw, geb. 1 Maart 1809 te Amsterdam, aldaar
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gest. 24 Februari 1876, is op muzikaal gebied bekend door zijn talrijke ter

compositie geschreven gedichten. Zijn Liederen en Zangen werden 1841 door

de Hollandsche Maatschappij van fraaiekunsten en weten-

schappen, zijn Kinderliederen door de Maatschappij tot Nut van 't al-

gemeen, bekroond. Hij was van 1843 tot aan zijn dood hoofdbestuurder

en algemeen secretaris der Maatschappij tot bevordering der Toon-

kunst en richtte 1870 de Vereeniging voor Nederlandsche Mu-

ziekgeschiedenis op. In 1844 was hij bestuurder der Maatschappij

tot Nut van 't algemeen geworden en bleef in dien kring tot 1860

onvermoeid werkzaam. De geheele beweging van het Volkszangonderwijs is

van hem uitgegaan en door hem geleid. Met Wilhelmus Smits (z. dezen)

oiitwierp en verbreidde hij een zangmethode (uitgegeven bij van Kampen
te Amsterdam) en leverde den tekst voor alle in dat werk gecomponeerde

liederen.

Heymann (Kar el), klaviervirtuoos, geb. 6 October 1852 te Amsterdam,

toonde reeds vroegtijdig grooten aanleg voor de muziek en ontving het eerste

onderricht in die kunst van Robert, Heinze en Berlijn. Op tienjarigen

leeftijd begaf hij zich naar Keulen en werd leerling aan het conservatorium

aldaar; Hiller en Breuning waren er zijn leermeesters. Op veertien-

jarigen leeftijd verliet hij Keulen en was wegens ziekte genoodzaakt, zijn

studiën eenigen tijd te staken. In de jaren 1871 en 1872 maakte hij, in ge-

zelschap van A u g. W i 1 h e 1 m y, zijn eerste kunstreis door Duitschland en vestigde

zich vervolgens als nmziekonderwijzer te Berlijn. Hij werd ten tweeden male

ziek en was dientengevolge genoodzaakt, weder eenigen tijd rust te nemen.

In 1875 werd hij tot muziekdirecteur te Bingen benoemd en bekleedde die

betrekking tot 1878, toen hij weder den wandelstaf opnam en in vele steden

van Duitschland en van zijn vaderland concerten gaf. Zijn spel werd zeer

geroemd en vele onderscheidingen vielen hem ten deel. Ook aan de vorste-

lijke hoven liet hij zich hooren, o. a. voor den keizer van Duitschland; de

Landgraaf van Hessen benoemde hem tot hofpianist. Toen te Frankfort a. d. M.

de nmziekschool van Kaf f geopend werd, verkreeg Heymann een aanstel-

ling als leermeester aan dat instituut. Hij nam zijn betrekking tot October

1880 waar en maakte vervolgens een groote kunstreis door Nederland. — Zijn

compositiën, waarvan tot heden slechts weinige in druk verschenen zijn, be-

staan in een concert voor klavier, 3 strijkquartetten, een tlavierquartet, een

sonate voor klavier en viool en eenige liederen. Op dit oogenbhk (1881) is

H. bezig aan symphonische werken.

Heyne (Friedrich), fluitvirtuoos, was op het einde der 18® en in het

begin der 19e eeuw kamermusicus van den hertog van Mecklemburg en

maakte vele kunstreizen door Duitschland. Hij schreef concerten, duetten en
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solostukken voor fluit, alsmede aria's, odes en liederen. — Zijn echtgenoote,

Felicitas Agnesia Ritz, geb. 1756 te Würzburg, was een uitmuntende

zangeres. Haar eerste man was Friedrich Ludwig Benda, van wien zij

zich 1783, toen zij hofzangeres te Schwerin was geworden, liet scheiden. Met haar

tweeden echtgenoot maakte zij vele kunstreizen, o. a. naar Engeland en Ierland.

Heyse (Anton Gottlieb), harpvirtuoos, leefde op het einde der 18e en

in het begin der 19e eeuw te Halle en schreef o. d,. een Anweisjmg die Harfe

zu spielen (Halle, 1814); ook gaf hij eenige compositiën voor harp in het licht.

Heyther of Heather (Wil Ham), geb. omstreeks 1570 te Harmonds-

worth in het graafschap Middlessex, werd koorknaap aan de Magdalena-

kerk te Oxford, later lid der koninklijke kapel en 1622 doctor in de muziek.

In 1627 richtte hij aan de,universiteit te Oxford een leerstoel voor de mu-

ziek op en stierf in hetzelfde jaar.

Hialemos, Gr., benaming eener melodie ter eere van Apollo.

Hialenkos, Gr., treurlied, klaaglied.

Hiatns, Lat., opening, gaping; aldus noemt men in de dichtkunst de

wanluidendheid van twee in onderscheiden woorden op elkander volgende

klinkletters. Die onaangename ontmoeting wordt vermeden door de elisie,

d. i., in dit geval, de onderdrukking der vokaal van den uitgang eens

woords. De componist moet zich, bij de behandeling van den H i a t u s, naar

den tekst richten. Zoo wordt b. v. liefde en trouw uitgesproken; liefde

en trouw. Volgens de taalgeleerden is de e van den uitgang eens adjektiefs,

dat vóór zijn zelfstandig naamwoord staat, voor elisie onvatbaar; dus spreke

men uit: schoone avond, maar niet: schoon avond; het hlauwe oog, maar

niet: het llauw' oog.

BUdden fifths and OCtaves, Eng.,' verborgen quinten en octaven (z. quint

en octaaf).

Hief, z. HiFT.

Hientzscll (Johann Gottfried), geb. 6 Aüg. 1787 te Mokrehna bij

Torgau, was 1817 leeraar aan het seminarium te Zelle, waar hem het onder-

richt in den zang, in de theorie en in het orgelspel opgedragen werd; 1849 direc-

teur van het Blindeninstituut te Berlijn. Te Breslau, waar hij zich van 1822

—

1833 bevond, gaf hij een tijdschrift voor muziekonderwijs, getiteld: Eutouia,

in het licht en kort voor zijn dood, 1 Juli 1856, het tijdschrift Bas musiha-

lische Deutschland. Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in koralen.

Hierax, beroemd fluitspeler der oude Grieken, vervaardigde een Modus,

die naar hem genoemd werd.

Hierling (And re as), orgel- en harmonica-speler, geb. omstreeks 1760

te Grafenrode bij Arnstadt, maakte vele kunstreizen en liet zich nog 1832

en 1833 in Zuid-Duitschland hooren.
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Hierochord, een muziekinstrument met één snaar en vijf en twintig toet-

sen, welks geluid veel overeenkomst heeft met de Vox Jmmana in het orgel.

Het werd 1830 uitgevonden door Schmidt te Greifswald.

Hift, Hoogd., het signaal van den Hifthorn.

Hifthorn, Hoogd., een bijna recht loopende kleine jachthoorn uit buffel- of

ossenhoorns vervaardigd. Er bestaan drie soorten van dergelijke instrumen-

ten : Zinken, die een hoogen toon, Halbrüdenhörner, die een lageren

toon, en Rüdenhörner, die een zeer lagen toon hebben.

Hi^hland llin^, Eng., een Schotsche danswij ze.

Hildebrand (Balthasar), organist en dichter, geb. 22 April 1610 te

Jauer in Silezië, was een leerling van den beroemden organist Ambr, Pr ofe
,

werd 1626 keizerlijk Notarius aan de PeterrPauls -kerk te Liegnitz en

stierf 22 Dec. 1657.

Hildebrand (Ghristian), Duitsch toonkunstenaar, geb. in de tweede helft

der 16e eeuw, leefde te Hamburg en gaf twee bundels Paduanes en Gagliar-

des in het licht.

Hildebrand (Zacharias), orgelmaker en de beste leerling van Gottfr.

Silbermann, geboortig uit Saksen, bouwde o. a. de orgels in de Slotkerk

en in de Neustadter kerk te Dresden en vervaardigde voor J o h. Seb. Bach

een luitclavecimbaal, welks beschrijving te vinden is in A d 1 u n
g

's i/^mm

mechanica, H, 139.

Hildebrand (Johann Gottfried), orgelmaker, zoon van den vorige,

vervaardigde o. a. omstreeks 1760 het groote orgel van 60 stemmen in de

Mi cha el is -kerk te Hamburg.

Hildebrandt, Duitsch violist, leefde op het einde der 18e en in het begin

der 19e eeuw en was omstreeks 1815 kamermusicus te Berlijn.

Hill (William & Son), orgelmakers te Londen. De fabriek was omstreeks

1755 opgericht door John Snetzler, die 1788 doorOhrmann opgevolgd

werd. Ohrmann associeerde zich omstreeks 1790 met W. Nutt, die 1803

Thomas Elliot tot compagnon nam. Nadat deze de zaak eenigen tijd alleen

had voortgezet, maakte hij 1825 zijn schoonzoon, William Hill, geboortig

uit' Lincolnshire, deelgenoot der zaak. Na den dood van Elliot, 1832, bleef

Hill tot 1837 alleen eigenaar der zaak, verbond zich vervolgens met Davi-

son, die hem echter 1838 reeds verliet, en nam toen zijn zoon tot compag-

non. De firma werd toen W. Hill & Son. H. stierf 18 Dec. 1870. Elliot

Hill zijn de vervaardigers van het groote orgel te York Minster; de firma
|

H. & S. werd beroemd door de orgels te Ely, Worcester, Manchester, Bir-

mingham en vooral door het orgel in de Pi eters-kerk te Londen, dat

door Mendelssohn het schoonste orgel der wereld genoemd werd.

Hill (John), componist, geb. 1724 te Rugby in Warwickshire, waar hij
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zijn geheele leven gevestigd bleef en werken schiep, die zelfs door Handel
geroemd werden. Hij stierf 19 Jan. 1797. Een jaar voor zijn dood had hij

nog een groote cantate: The first Sahhath, vervaardigd.

HUI (Karl), opera- en concertzanger, geb. 1840 te Idstein in Nassau, was

de zoon van een arts en ontving reeds vroegtijdig onderricht in het klavier-

spel, dat hij als leerling van het g^'mnasium te Wiesbaden ijverig voortzette.

Op zeventienjarigen leeftijd ontwikkelde zich zijn schoone barytonstem, die hij

onder leiding van den operazanger Jeshewiz te Wiesbaden en van den muziek-

directeur Rühl beschaafde. Voorloopig wijdde hij zich niet geheel en al aan

de muziek, maar verkreeg een betrekking bij de posterijen, hetgeen hem ech-

ter niet belette in vele steden van Rijnpruisen en Nederland als zanger op

te treden. In het voorjaar van 1861 het hij zich voor de eerste maal te

Amsterdam hooren, en wel bij gelegenheid eener uitvoering van Der Fall

Bdbylons van Spohr, door de Afdeeling der Maatschappij tot Bevor-

dering der Toonkunst; later werkte hij herhaaldelijk, zoowel te Amster-

dam als in andere steden van Nederland, op de concerten dier Maatschappij

als oratoriumzanger mede. Zijn schoone stem en zijn uitstekende wijze van

zingen werden algemeen geroemd en als liederenzanger werd hij tot heden

niet overtroffen. Toen 1866 de posterijen van Thurn en Taxis aan Pruisen

kwamen, besloot H., zich geheel en al aan de kunst te wijden en zich ook

op de dramatische muziek toe te leggen. Hij werd 1868 als eerste baryton

aan het hoftheater te Schwerin verbonden, in welke betrekking hij noo- heden

(1881) werkzaam is. Onder zijn voornaamste rollen behooren die van Hans
Heiling, Don Juan, Almaviva en Der fliegende Hollander. Ri-

chard Wagner, die 1873 naar Schwerin was gekomen, om hem in laatst-

genoemde rol te hooren, was verrukt van H i 11
' s talent en noodigde hem

terstond uit, om, bij gelegenheid der eerste opvoering van Der Ring des Nibe-

lungen, te Bayreuth, de partij van Alberich te zingen. H. voldeed gaarne

aan die uitnoodiging en kweet zich op voortreffelijke wijze van zijn taak, even-

als hij elders uitmuntte in andere partijen van Wagner 's drama's, o. a.

als Wotan [Walküre), Mark e {Tristan und Isolde), Hans Sachs [Mei-

etersinger), Wolfram {Tannhduser) en Telramund (Lohengrin). Behalve

in Duitschland en Nederland, liet Hill zich in Denemarken en 1878 ook

in Rusland hooren. Te Petersburg trad hij in Mias op en werd door

den Czaar, dien hij door de voordracht van liederen tot tranen bewogen had,

gedecoreerd. Ook van andere vorsten ontving hij vele onderscheidingen, o. a.

van den groothertog van Mecklemburg, die hem tot kamerzanger benoemde,

en hij is eerelid van vele muziekgezelschappen.

Hillebrand, zanger uit den aanvang der 19e eeuw, was tot 1820 aan de

keizerlijke opera te Weenen verbonden, kwam vervolgens aan het hoftheater
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van Berlijn eu 1824 aan dat van Hannover. Zijn beste rollen waren Sara-

stro, Osmin, Oberpriester (in Die Ventalin) en D u r 1 i n s k i (in Lo-

doisJcd). Het jaar van zijn dood is niet bekend.

Hillen (Johann Georg), cantor en leeraar aan het gymnasium te Gau-

cha nabij Halle, leefde omstreeks het midden der 18e eeuw en schreef een

werkje over de theorie der muziek, getiteld : Die Uralte , und bis anf

den heuügen Tag nocli fortdaiiernde Octaven- und Quintenlast erleichtert

(Halle, 1740).

Hiller (Johann Adam), eigenlijk Huiler genaamd, componist, zang-

onderwijzer en schrijver over muziek, geb. 25 December 1728 te Windischgratz.

Hij verloor zijn ouders vroeg, werd wegens zijn schoone sopraanstem als koor-

knaap in het zangkoor van het gymnasium te Göxlitz opgenomen en vond aldaar

de gelegenheid, zicii voor de universiteit voor te bereiden. Daarbij oefende

hij zich vlijtig in de muziek, zoodat hij hoofdzakelijk door die kunst in staat ge-

steld werd in zijn onderhoud te voorzien, toen hij zich 1751 te Leipzig be-

vond ten einde in de Rechten te studeeren. Op aanbeveling van Gellert

werd hij 1754 leer^ar in het huis van graaf Brühl, den veelvermogend en

Saksischen minister, wiens zoon hij 1758 naar Leipzig vergezelde. Hij gaf

aldaar 1759 een tijdschrift uit, getiteld: Wöchentlicher musiJcaliseher Zeitver-

ireih. Het volgend jaar verliet hij zijn betrekking als leeraar en wijdde zich

geheel aan de toonkunst. Hij nam 1763 de leiding op zich der zoogenaamde

„groote concerten", voor welke 1781 het Gewandhaus ingericht werd— van

daar de naam Gewandhaus -concerten — en legde zich met ijver op het

zangonderwijs toe. Corona Schröter en Gertrud Schmahling, later

onder den naam Ma ra beroemd, behoorden tot zijn leerlingen. Toen Dol es

1789 het cantoraat aan de T h o m a s -school nederlegde, trad Hiller in zijn

plaats en bracht in die betrekking veel bij tot de bevordering van het kerk-

gezang. Hij werd 1801 gepensionneerd en stierf 16 Juni 1804. — In de

muziekgeschiedenis is H. beroemd, doordien hij de Operette of het Sing-

spiel, dat hy met groot talent behandelde, in Duitschland invoerde. Zijn

eerste werk op dat gebied: Die venoandelten Weiher oder der Teufel ist los,

werd 1764 te Leipzig met groeten bijval ten gehoore gebracht; het daarin

voorkomende lied: i>01me LieV und oJme TFein'', werd een lievelingshed van

het Duitsche volk. De tekst vervaardiger van dit zangspel, W ei ss e genaamd,

schreef, door het succes aangemoedigd, een menigte werken van dien

aard, die allen door H. op muziek gezet werden. Zoo verschenen achtereen-

volgens: Der lustige Sckuster (1765), Lottchen am Hofe (1767), Die Liebe

auf dem Lande (1767) en Die Jagd (1770), welk laatste stuk vooral grooten

opgang maakte; twee liederen daaruit: j>ScMn sind Rosen und Jasmivt^ en

itAU ick auf meiner Bleiche"" zijn populair geworden. Uit Der Aerndtekranz,
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die met Der BorfbalUerer 1772 ten tooneele verscheen, is hef, lied: )^D^e

leider mul mm alle leer'\ behouden gebleven.

Behalve deze en andere zangspelen, componeerde hij vele kerkmuziek, o. a.

den lOOsten Psalm, voor koor en orkest, 25 Koralen op tekst van Ge Hert,

Cantates, Hymnes, Aria's, Duetten, Terzetten enz. Zijn instrumentaalwerken,

waaronder 30 Symphonieën, zijn in manuscript gebleven. Ook schreef hij

eenige leerboeken, als: Anweisung zum muskkalisch richtigen Gesange (Leipzig,

1770), Amoeisung zum musiJcalisch zierlichen Gesange (Leipzig, 1780), An-

weisung zum Violinspiel für ScJmlen uncl zum SelbsiunterricM (Leipzig, 1 792)

en eenige verhandelingen over muziek, o. a. : Ahhandhmg von der Nachah-

mung der Natur in der Musih (1753), Lelenslèsclireibung berühmter Musikge-

lehrten und Tonkünstler der neueren Zeit {^\.l^^),Nac7iricktvon der Auffükning

des HaendelscJien Messias, in der DomUrcke zu Berlin (1786) en Ueber Me-

tastasio und seine Werke (1786).

Hiller (Friedrich Adam), zoon van den vorige, geb. 1768 te Leipzig,

ontving van zijn vader onderricht in het vioolspel en den zang, trad 1783

in zijn geboortestad voor het eerst als zanger op, was 1789 tenoor bij een

tooneelgezelschap te Rostock en werd in hetzelfde jaar muziekdirecteur te

Schwerin, waar hij ook als violist een goeden naam verkreeg en tot 1796

bleef. Vervolgens ging hij als oikestdirecteur naar Altona en 1803 naar Ko-

ningsbergen, waar hij 23 Nov. 1812 overleed, kort nadat hij begonnen was,

voortezingen over muziek te houden. Zijn compositiën bestaan in vier ope-

rettes : Adelstan und Röschen, Das Schmuckkdstchen^ Die drei Sultane en

Das Nixenreich^ en in Aria's, Liederen en Instrumentaalmuziek.

Hiller (Ferdinand), componist en klavierspeler, geb. 24 October 1811

te Frankfort a. d. M , ontving het eerste onderricht in de muziek van den

violist H o fm a n n en studeerde vervolgens onder leiding van Aloys Schmitt

en VoUweiler. Reeds op tienjarigen leeftijd speelde hij een concert van

Mozart in het openbaar en op twaalfjarigen leeftijd componeerde hij. In

1824 begaf hij zich naar Weimar, om onder leiding van Hummel zijn stu-

diën in het klavierspel voort te zetten. Hij maakte er kennis met Goethe

en vergezelde zijn leermeester 1827 naar Weenen, waar hij het geluk had,

Beethoven te zien en getuige te zijn van diens verzoening met Hu mm el.

Naar Frankfort teruggekeerd, trad hij herhaalde malen als solist op, en wel

in de vereeniging Ca e ei 1 ia. Vervolgens begaf hij zich naar Parijs, bleef

aldaar van 1828 tot 1835 gevestigd en had er omgang met de beste toon-

kunstenaars van dien tijd, als: Cherubini, Rossini, Meyerbeer, Ber-

lioz, Liszt en Chopin, en met Heine en Börne. Herhaaldelijk trad

hij ook als solist op, speelde eens met Liszt en Chopin het tripelconcert

van Bach, gaf in vereeniging met Baillot uitvoeringen van kamermuziek,

II.

'

6
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bracht symphonieën en andere werken zijner compositie ten gehoore, —
kortom deed alles, om zich te Parijs bekend te maken. Omstreeks 1836

keerde hij naar Frankfort terug en nam voor zijn vriend Schelble, die

doodelgk ziek was, de directie der G a e c i 1 i a -vereeniging waar. Het volgend

jaar begaf hij zich naar Italië en bracht 1838 te Milaan zijn opera Eomilda,

tekst van Rossi, ten gehoore, die echter geen opgang maakte. Vervolgens

begaf hij zich naar Leipzig, waar in den winter van 1839—1840 zijn ora-

torium Die Zerstörung Jerusalems met grooten bijval werd uitgevoerd. Dit

werk maakte den naam van H. ook in andere steden van Duitschland en van

het buitenland bekend. Een tweede reis naar Italië, 1841 ondernomen, bracht

hem in kennis met den ablé Baini, directeur der pauselijke kapel, die hem

in de gelegenheid stelde, de oude Italiaansche kerkmuziek te bestudeeren. In

hetzelfde jaar trad hij te Florence in het huwelijk. Naar Duitschland terug-

gekeerd, hield hij afwisselend verblijf te Dresden, Frankfort a. d. M. en

Leipzig, in welke laatste stad hij 1843—44 de Gewandhaus-concerten

dirigeerde. Zijn opera Conrad'm werd in het hoftheater te Dresden opge-

voerd, doch vond weinig bijval en verdween spoedig van het repertoire. Van

1847 tot 1849 was H. te Dusseldorp als orkestdirecteur werkzaam en werd

1850 tot stadskapelmeester en directeur van het conservatorium te Keulen

benoemd, welke betrekkingen hij nog heden (1881) bekleedt. Sedert 1850

heeft hij eenige reizen naar Parijs ondernomen, vooreerst in den winter

van 1851—52, toen hij de Italiaansche Opera aldaar dirigeerde, en vervolgens

in de jaren 1853 en 1855, toen hij zich aldaar als klavierspeler liet hooren.

Ook te Amsterdam en in Engeland trad hij nu en dan, hetzij als componist,

hetzij als klavierspeler, op. De Rijnsche muziekfeesten der jaren 1853, 1855,

1858, 1859 enz. werden door hem gedirigeerd.

Als componist is H. zeer vruchtbaar geweest, doch de meeste zijner werken

hebben zich geen weg kunnen banen in de muzikale wereld. Hij schreef o. a.

twee groote oratoria: Die Zerstörung Jerusalems en Saul; vier opera's: Ein

Traum in der ChristnacM^ Conradin, Die Katahomben en Der Deserteur ; zeer

vele cantates, o. a. : Ver Sacrum, Loreley, Mirjam's Siegesgesang^ Die Nacht.,

Pfingsten en Aus der Edda; voorts Hymnes, Psalmen, Symphonieën, Ouver-

tures, Goncerten, Quartetten, Sonates, Liederen enz. enz.

Als schrijver is H il Ier bekend door feuilletons in de Kölnische Zei'
\

tung en andere bladen. Vele dier feuilletons heeft hij later als boekwerkjes

uitgegeven. Zoo ontstond: Aus dem Tonlehen unserer Zeit (2 deelen, 1867),

waarvan een Neue Folge 1871 verscheen en een vierde deel, onder den titel

:

Persönlickes und Musikalisches, 1879 het licht zag. Ook schreef hij Erinne-

rungen an Mendelssohn en een leei'boek : Uebimgen ziim Studium der Harmo-

nie und des Contrapunktes.
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Hillmer (Friedrich), violist, geb. 1762 te Berlijn, trad aldaar 1798

met een door hem uitgevonden instrument, Alldrey genaamd, als virtuoos

op; dit was een tiensnarig strijkinstrument met beweegbaren toets; het vond

echter weinig bijval, evenals de andere door hem uitgevonden instrumenten

:

de Tibia, een draagbaar klavier met een omvang van vijf octaven, en de

Violalin. H. stierf 15 Mei 1847 als koninklijk kamermusicus te Berlijn.

Hilton (John), baccalaureus in de muziek, leefde in de eerste helft der

17e eeuw en stierf 1657 als organist aan deMargaretha -kerk te West minster.

Hij schreef vele compositiên, die volgens Hawkins tot de beste muziekstuk-

ken van dien tijd behoorden.

Himmel (Friedrich Heinrich), componist en klavierspeler, geb. 20

November 1765 te Treuenbrietzen in Brandenburg, studeerde te Halle in de

theologie en stond op het punt om als veldprediker op te treden, toen koning

Frederik Willem II gelegenheid had, zich van zijn muzikaal talent te

overtuigen en hem een jaarlijksche toelage schonk, die hem in staat stelde,

zich geheel aan de muziek te wijden. H. ging daarop naar Dresden, waar

hij onder leiding van Naumann de leer der compositie en van het contra-

punt bestudeerde, en nadat hij 1792 te Berlijn zijn oratorium Isaaco figura

del redentore, tekst van Metastasio, ten gehoore gebracht had, benoemde de

koning hem tot zijn kamercomponist en liet hem een kunstreis naar Italië

maken. Te Venetië verwierf hij grooten bijval met zijn Pastorale: Il primo

navigatore, niet minder te Napels met zijn Semiramide. Te Berlijn terugge-

keerd, werd hij 1795 koninklijk kapelmeester aldaar en schreef onophoudelijk

cantates voor de feesten en sterfgevallen van het koninklijk huis. Nadat hij

1798 ter gelegenheid der inhuldiging van Frederik Wilhelm III een vier-

stemmig Te Deum met orkestbegeleiding vervaardigd had, reisde hij naar

Stockholm en vervolgens naar Petersburg. Voor het Russische hof schreef hij de

opera Alessandro, waarmede hij 6000 roebel verdiende. Te Berlijn bracht hij

1801 zijn opera's Fasco de Garha en Frohsinn und So/iwdrmerei ten gehoove en

maakte vervolgens reizen naar Parijs, Londen en Weenen Van zijn volgende

werken vond vooral de operette Fanchon, 1804 voor het eerst te Berlijn op-

gevoerd, grooten bijval; doch ook de tooveropera Bïe Sylphen en het zang-

spel her Kobold werden gunstig ontvangen. Behalve deze werken en de vele

cantates voor het Pruisische hof, vervaardigde hij kerk- en kamermuziek.

iBeethovens oordeel over hem luidde: »Er besitzt ein ganz artiges Talent,

fweiter aber nichts." Hij stierf 1814.

Himmelbaner (Wen zei), violoncelvirtuoos, geboortig uit Bohème, leefde

1764 te Praag en werd later lid der hofkapel te Weenen, in welke stad hij

ook als zangonderw'ijzer werkzaam was. Hij heeft violoncelduetten gecompo-

neerd, waarvan eenige 1776 in druk verschenen.

6*
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Hmaufstrich, Hoogd., opslreek; z. streek.

Hiiidle (Johann), contrabasvirluoos, geb. 10 Febr. 1792 te Weenen, trad

1817 voor het eerst als solist op, werd een jaar later contrabassist aan het

theater an der Wien en vervolgens aan het B u r g t h e a te r. Hg bezocht 1821

de Ooslenrijksche provinciesteden, 1827 ook Praag, Dresden, Leipzig en Berlijn,

en maakte in al die steden groeten opgang. Hij stierf 9 Aug. 1862 te Weenen.

££indle (John), baccalaureus iu de muziek, geb. 1761 te Westminster,

gest. 1796, componeerde o. a. A collectiou of Songs for One and Two Voices

en A set of Glees for 3, 4 and 5 voices.

Hiue (William), geb. 1687 te Bright.well m Oxfordshire, volgde 1712

Stephen Jefferies op als organist aan de kathedraal te Gloucester en

stierf aldaar 28 Aug. 1730. Van zijn compositiën is na zijn dood in druk

verschenen: Harmonia Sacra Glocestnensis or Select Anthems for 1, 2 and

3 voices.

Hinestrosa (Luis Venegas de), Spaansch muziekgeleerde uit de 16e

eeuw, vervaardigde een leerboek, getiteld: Tratado de cifra de nueva para-

tecla, arpa y vïguela^ de canto llano^ de organo y contrapmito (Alcala, 1557).

Hing'Ston (John), kamermusicus van koning Kar el I van Engeland, later

van Olivier Gromwell, wiens dochters hij in de muziek onderrichtte.

Dikwijls moest hij met zijn leerlingen den Protector de Latijnsche motetten

van Richard Der ing voorzingen. Hij stierf 1683. Zijn compositiën be-

staan in Fancies, instruraentaalstukken in de manier der Italiaansche Eicercari.

Hinkel (Franz), violoncellist, geb. 1804 te Altenburg, werd 1835 ko-

ninklijk kamermusicus te Berlijn en stierf aldaar 20 April 1838.

Uinilburg' (Wilhelm), Duitsch toonkunstenaar, was 1535 cantor te Jü-

terbock en gaf drie- en vierstemmige koralen in het licht.

Hinuer, Duitsch harpspeler, kwam ongeveer 1770 te Parijs, waar hij bij

de muziek der koningin aangesteld werd. Weinig opgang maakte zijn opera

La fausse delicatesse^ 1776 opgevoerd. Eenige jaren later speelde hij te Lon-

den, waar hij veel bijval verwierf; doch na de komst van Mevr. Krump-

holz jildaar begon zijn roem te tanen en hij keerde naar Parijs terug, waar

hij 1803 nog in leven was. Behalve bovengenoemde opera heeft hij vele

harpmuziek gecomponeerd.

Hinrichs (Johann Peter), instrumentmaker te Hamburg, leefde op het

einde der 18^ eeuw en maakte met talent de Engelsche vleugelpiano's na.

Hinrichs (Franz), liederencomponist, geb. omstreeks 1830 te Halle, ont-

ving onderricht in de muziek van Robert Fianz, die later zijn zwa-

ger werd.

Hinscli (Al bert Anton), orgelbouwer, geb. te Hamburg, kwam omstreeks

1730 te Groningen en vervaardigde vele voortreffelijke werken. Vooral ge-
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roemd worden de door hem vervaardigde orgels in de Luthersche kerk te

Gronini^en en in de Hervormde kerk te Midwolde, alsmede zijn reparatie van

het beroemde orgel in de Ma r t i n us-kerk te Gioningen. Hij stierf aldaar 1785.

Hinscll (Ewald), orgelvirtuoos, geboortig uit Dantzig, was een leerling

van Joh. Jac Fr ohb erger en bevond zich in de tweede helft der 17e

eeuw als hoforganist te Kopenhagen.

Hintze (Jacob), componist en hofmusicus te Berlijn, geb. 1622

te Bernau, gaf 1690 de twaalfde editie van Joh. Grüger's

Praxis pietaüs, vermeerderd met vele door hem gecompuneerde melodieën, in

het licht.

Hirscll (Leopold), violist en instrumentaalcomponist, was tot 1790 lid

der onder Haydn's leiding staande kapel van den vorst van Eszterhazy en

kwam vervolgens in een theaterorkest te Weenen. Zijn compositiën bestaan in

strijkquartetten, duetten en variatiën voor viool enz. Hij is na 1811 gestorven.

Hirsch (Rudolph Johann), dichter, componist en schrijver, geb. 1 Febr.

1816 te Napagedl in het land der Hanaken, studeerde te Weenen in de

Rechten, doch hield zich tevens ijverig met muziek en letteren bezig. Op

muzikaal gebied is hij vooral bekend geworden door zijn Gallerie lehender

Tondichier (1836), door een Alhm für Gesang, dat in vier jaargangen ver-

scheen en werken van verschillende Duitsche componisten bevatte, en door

ongeveer twintig bundels door hem gedichte en gecomponeerde liederen, bal-

lades en romances. Jaren achtereen was hij medewerker aan de Neiie Berliner

Musikzeitung en aan de Wiener Zeitung. Hij stierf 10 Maart 1872 te Weenen.

Hirschbach (^Hermann), componist en criticus, geb. 29 Febrv\ari 1812

te Berlijn, trad 1839 voor het eerst in het openbaar als componist op, en

wel met een werk, getiteld: Streichquartetten über die Motive aiis GoetJie''s

Faust. Een jaar later volgden quintetlen en octetten van zijn compositie, als-

mede vele andere kamermuziek, doch ook drie ouvertures en vijf symphonieën.

Hij vestigde zich te Leipzig en was daar van 1843 tot 1845 redacteur van

een door hem in het leven geroepen MusiJcaUsch hritisches Eepertoriwn; ook

schreef hij vele artikelen in het Neiie Zeitschrift für MusiL Zijn scherpe

kritiek verschafte hem echter zoo vele vijanden, dat hij verbitterd werd, de

muziek vaarwel zeide en zich in den koopmansstand begaf. Ongeveer 50 com-

positiën van hem zijn in druk verschenen.

Hirscllfeld, hoornvirtuoos, geb. omstreeks 1775 te Spredau bij Kölleda in

Thuringen, ging 1800 naar Petersburg en vervolgens naar Stockholm, waar

hij lid der koninklijke kapel werd.

jllirschfelll (Mie ha el), orgelmaker uit de lO» eeuw, vervaardigde om-

streeks 1550 te Breslau een schoon orgel van 33 stemmen, dat echter de

dood hem verhinderde te voltooien.
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Hirtenlieder, Hoogd. ; pastourelles, Fr. ; herdersliederen.

Hirtenpfeife, Hoogd., z. schalmei.

His, Hoogduitsche benaming van den bij ons Bis genoemden toon.

HisiS, Hoogd., de door een dubbelkruis tweemaal verhoogde toon b, bij

ons bisis genoemd.

Hita (Don Anlonio Rodriguez de), Spaansch kerkcomponist, leefde

omstreeks het midden der 18® eeuw als kapelmeester aan de kathedraal te

Palencia in Leon. Hij schreef o. a. een leerboek der harmonie, getiteld

:

Método breve y facil de estudiar la composicion y un nuevo modo de contra-

punto para el nuevo estilo. De daarin geleerde nieuwe soort van contrapunt

bestaat o. a. in het toelaten van natuurlijke dissonanten zonder voorbereiding.

. Hitz (Franz), klavierspeler en componist, geb. 17 Juli 1828 te Aarau in

Zwitserland, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs

en componeerde ongeveer 200 stukken voor klavier, waarvan sommige in

Frankrijk groot succes hadden. Ook schreef hij een Mis met orgelbegeleiding,

een opera: Le Rouet de Madeline, 1870 opgevoerd te Havre, en een operette

:

Les Déesses du hattoir, 1877 opgevoerd te Parijs.

Hitzelberger (Sabiae), zangeres, geb. 17 November 1755 te Randers-

acker, werd in het Ursulijnen-klooster te Würzburg opgevoed en muntte reeds

op tienjarigen leeftijd als zangeres in het koor van dat klooster uit. De her-

tog van Würzburg, op haar talent opmerkzaam gemaakt, liet haar door de

zangeres Steffani onderrichten, en haar ijver voor al wat de kunst betrof

leidde tot gunstige resultaten. Te vergeefs boden de keurvorst van Keulen,

de koning van Frankrijk en de keurvorst van Mainz haar schitterende enga-

menten aan : zij bleef haar geheele leven te Würzburg, waar zij in groot aan-

zien stond. De omvang van haar schoone en uitmuntend gevormde stem be-

droeg drie octaven. Haar echtgenoot was fluitist en kamervirtuoos van den

bisschop van Würzburg. Van haar vier dochters waren vooral Jo banna

en Regina uitstekende zangeressen. Napoleon I hoorde deze laatste in

Bon Juan zingen en wenschte haar aan de Opera te Parijs te verbinden;

zij bleef echter te Munchen en trad aldaar 1808 met een koninklijk hofmu-

sicus in het huwelijk.

Hitzenaner (Christoph), cantor te Lauingen in de 16^ eeuw, compo-

neerde geestelijke en wereldlijke liederen en gaf een verhandeling over het

componeeren van gezangen in het licht.

Hoilicka (Aloys), organist en componist, geb. 21 Maart 1826 te Wil-

denschwert in Bohème, ontving zijn muzikale opleiding te Praag en werd 1849

organist in zijn geboortestad. Hij componeerde een oratorium: Das verlorene

Paradies^ tien Missen, drie Requiem's en vele andere kerkmuziek.

ilobbs (John William), componist, geb. 1 Aug. 1799 te Henley a. d.
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Theems, was in zijn jeugd koorknaap aan de kathedraal te Canterbury, werd

later zanger aan verschillende kerkkoren, 1827 lid der koninklijke kapel en

1836 vicarius van Westminster-abdij. Hij stierf 12 Jan. 1877 te Groydon,

Hij componeerde vele zangstukken, van welke eenige populair werden, o. a.

:

When Belia sleeps^ My ancestors were Unglishmen en The captive Greeh gvrl.

Hobein (Johann Friedrich), organist te Wolfenbüttel, stierf aldaar

1782. Hij componeerde klaviersonates en liederen.

Hobo, Ned., Hoogd.; oboe, Ital. ; hautbois, Fr.; een houten blaasinstru-

ment, welks oorsprong in de oudste tijden te zoeken is. In de middeneeuwen

komt het voor onder de namen frestel, fistula, frestiaux, pipe,

pipeaux, chalemel en chalemie. Het speelde een belangrijke rol in de

muziek van dien tijd en werd nu eens als onze hedendaagsche hobo behan-

deld, dan eens als cornemuse gebruikt. Nog in de 17e eeuw was de con-

structie van den hobo zeer gebrekkig en het bespelen van dit instrument leverde

groote moeilijkheden op. Praetorius geeft een beschrijving van den hobo

in den aanvang der 18e eeuw. Er bestonden toen verschillende soorten van

dat instrument, namelijk: 1° de schalmei zonder kleppen (sopraan); 2' de

discant-schalmei, met acht enkele en twee dubbele gaten; 3° de alt-

hobo, met zes open gaten, één klep en een dubbel gat bij den beker;

4° de tenoorhobo ofbassetpommer, met zes gaten en vier kleppen,

5o de bas hobo, met zes gaten en vier kleppen en 6° de co n trabas hobo,

zes voet hoog, moeilijk te bespelen, met drie onbedekte gaten en vijf kleppen.

Laatstgenoemde soort van hobo werd door de fagot verdrongen.

In de 18e eeuw onderging de hobo groote verbeteringen, voornamelijk ten-

gevolge van de uitvindingen van Delusse en Gerard Ho ffman n. In

onze eeuw waren het de hoboïsten Brod, Lavigne en Triebert en de

fluitist Böhm, die zich beijverden, de constructie van den hobo te verbeteren.

Tegenwoordig heeft het instrument een omvang van twee octaven en een quint:

De hoogste drie noten moeten met behoedzaamheid aangewend worden

;

vooral de hooge ƒ is gevaarlijk. Sommige instrumenten hebben ook de lage

hesj Triebert vervaardigde er zelfs, die tot de lage a gingen. Het gemak-

kelijkst beweegt de hobo zich in toonsoorten met weinig ö en !^ en in den

omvang van g' tot e'". Snelle chromatische en diatonische figuren zijn op

den hobo wel is waar uitvoerbaar, doch klinken zelden goed ; evenmin arpeg-

gio's. De hobo is vóór alles een melodisch instrument en als zoodanig is

het door alle groote meesters gebruikt, uitgenomen in de HU\^ van het or-
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kest, waarin alle instrumenten, althans diegenen, welke geen buitengewoon

sterkeu klank bezitten, hun individualiteit opofferen. Van de oude meesters

hebben vooral Gluck en Beethoven, van de nieuwe vooral Berlioz en

Wagner, partij getrokken van het eigenaardig karakter van den hobo.

In de 17e en 18e eeuw had men nog bijzondere soorten van hobo's, die

door Joh Seb. Bach en andere componisten uit dien tijd aangewend zijn.

Zoo had men den Oboe da caccia (jachthobo) en den Oboe d'amore;

beide instrumenten stonden een quint lager dan de tegenwoordige hobo. G e-

vaert heeft onlangs door MahiUon te Brussel een O boe d'amore laten

vervaardigen, bestemd voor de uitvoering der werken van Bach.

Tot aanvulling van het artikel engelsche hoorn diene, dat dit instrument

afkomstig is van den Oboe da caccia, wiens gebogen vorm het behouden

heeft, en uitgevonden werd door G i u s e p p e (volgens anderen Gi o v a n n i)

Fe rl en dis te Salzburg.

Hobrecht of Obrecht (Jacob), geb. omstreeks 1430 te Utrecht, was niet

slechts de beste componist der Nederlanden, maar de grootste meester van zijn

tijd. Omstreeks 1475 was hij kapelmeester te Utrecht en onderrichtte ook

Erasmus, die destijds koorknaap was, in den zang. In 1491 bevond hij

zich te Antwerpen, 1499—1500 te Brugge, 1501 weder te Antwerpen, en

schijnt zich toen naar Italië begeven te hebben, waar hij 1505 overleed.

Petrucci te Venetië gaf 1503, twee jaren nadat hij de beweegbare noten-

typen had uitgevonden, vijf Missen van Hobrecht in het licht, onder den

titel
: Misse Olreckt : — Je ne demande. Qrecorum. Foriuna desperata. Mal-

heur me bat. Salva diva parens. — Superiiis^ Altus, Tenor et Bassus. Op

de laatste bladzijde der Baspartij staat: linpressiom Fenitiis per Octavianum

Petnitium Forosemproniensem 1503, die 24 Martii. Cum privilegio invictissinio

Dominum Venetiarumque nullus possit cantum figuratiim imprimere sub pena in

ipso privilegio contenta.

Hocetus, OchetUS of Hocquetum, Fransch-Latijnsch woord, waarschijnlijk

afgeleid van hoquet (hik), was een in de middeneeuwen gebruikelijke bena-

ming voor een wijze van zingen, die hierin bestond, dat men de noten niet

volgens haar waarde uithield, maar door kleine pauzen van elkaar scheidde.

Franco van Keulen wijdt aan dit misbruik een afzonderlijk artikel in zijn

Musica et ca^itus mensurabilis en paus Joannes XXII verweet in zijn BuUe

Docta sanctorum der ))nlenwe school", dat zij den cantus firmus door Roceti

onkenbaar maakte.

Hochbrucker, harpspeler en instrumentmaker te Donauwörth, leefde in het

begin der 18e eeuw. Hij was de uitvinder der pedaalharp (z. harpj, die

omstreeks 1720 algemeen bekend werd. Overigens is van hem niets bekend,

dan dat hij 1732, toen Walt her zijn Lexicon schreef, nog in leven was.
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Hochbrncker, (Sim on), zoon van den vorige, geb. 1699 te Donauwörth,

was een harpvirtuoos en maakte de door zijn vader uitgevonden pedaalharp

bekend. Omstreeks 1729 speelde hij aan het keizerlijke hof te Weenen.

Overigens is van hem niets bekend geworden.

Hochbrncker (Pater Goelestin), organist, harpist en componist, neef

van den uitvinder der pedaalharp, geb. 10 Jan. 1727 te Tagmersheim in

Beieren, kwam 1747 in het Benedictijner-klooster Weihenstep han en ontving

1752 de priesterwijding. Hij componeerde vele kerkmuziekstukken, o. a een orato-

rium : Die Juden in der Gefangensckaft zu Manassa, dat zeer geroemd werd.

Hochbracker (^G h r i s t i a n) , harpvirtuoos, broeder van den vorige, geb.

17 Mei 1733 te Tagmersheim, vestigde zich 1770 als leeraar in het harpspel

te Parijs en werd kamermusicus der koningin. Omstreeks 1792 begaf hij

zich naar Londen, waar hij eenige compositiën voor harp in het licht gaf.

Latere berichten over hem ontbreken.

Hocbreiter (J o h a n n B al t h a s a r) , Duitsch kerkcomponist, was omstreeks

1706 organist te Bambach in Oostenrijk en schreef o. a. vierstemmige vespers.

Hodermann (George), violist, klavierspeler en componist, geboortig uit

Saksen, ontving zijn muzikale opleiding van J. S c h i c h t en vestigde zich 1 787

te Amsterdam, waar hij een muziekhandel begon. Herhaalde malen liet hij

zich op de concerten van Felix Meritis als klavierspeler hooren en diri-

geerde nu en dan groote concerten, waarvoor hij de muziek gecomponeerd

had. De voornaamste zijner werken zijn: het oratorium De deugden hij het

Jcruis van Jesus, de opeia Ahu Hassan oder der Ermit von Formentera en

een compositie voor twee orkesten : Die Jagd. Deze werken zijn in manus-

cript gebleven. Voorts schreef hij 2 symphonieën, een septet, 2 quintetten,

trio's, sonates enz., alsmede een leerboek : Beknopt onderwijs in de muziek.

Zes door hem gecomponeerde fuga's verschenen bij S. Markordt te Am-

sterdam in druk.

Hodges (Edward), geb. 20 Juli 1796, was aldaar organist, verkreeg

1825 te Gambridge den graad van doctor in de muziek en begaf zich 1838

naar Nieuw York, waar hij organist aan de kerken St. John en Trinity

werd. Omstreeks 1863 keerde hij naar Engeland terug en stierf 1 Sept.

1867 te Gliflon. Z'yn compositiën bestaan in kerkmuziek. Te Nieuw York

gaf hij een boekje in het licht, getiteld: An Essay on the cultivaüon of Church

Music. — Zijn dochter, die de voornamen Faustina Hasse, en zijn zoon,

die de voornamen Joh. Sebastian Bach draagt, zijn beiden organist; zij

te Philadelphia, hij te Baltimore.

Hofer (von), luitvirtuoos uit de eerste helft der 18e eeuw, was omstreeks 1738

hofmusicQs van den keurvorst van Mainz. Later kwam hij aan het hof van K a r e 1

VI te Weenen, werd leeraar der keizerlgke prinsessen en stierf omstreeks 1750.
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Hofer (Andreas), Duitsch kerkcomponist uit de 17^ eeuw, was vice-

kapelmeester en regens chori aan den Dom te Salzburg en gaf een verzame-

ling kerkmuziek in het licht.

Höfer, baszanger, geboortig uit Hongarije, bevond zich 1836 te Berlijn,

1838 te Breslau en 1841 te Weimar, waar hij tot 1855 als zanger, na dat

jaar als tooneelspeler, werkzaam was.

Höffelmayer (Thadaeus), vioolvirtuoos, geb. omstreeks 1750 te Rastatt,

werd 1775 lid der keurvorstelijke hofkapel te Mainz. Zijn echtgenoot©,

Maria H, , was een uitstekende zangeres,

Hoffknntz (Aurora), zangeres, geb. 1818 te Dantzig, ontving haar mu-

zikale opleiding te Berlijn, was 1838—1846 een ijverig lid der Singaka-

demie aldaar en 1840—1846 zangeres aan de koninklijke Opera. In laatstge-

noemd jaar trad zij in het huwelijk en zeide het kunstenaarsleven vaarwel.

Höffier (Kon rad), virtuoos op de Viola di Gamba, geb. 1650 te

Neurenberg, was kamermusicus van den hertog van Saksen-Weissenfels en

componeerde twaalf stukken voor zijn instrument.

Hoffmann, Duitsch orgelmaker, leefde omstreeks 1830 te Hamburg en vond

een soort van orgel uit, dat hij Rigabellum doopte, doch dat weinig

opgang maakte.

Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus), beroemd schrij ver, toonkun-

stenaar en jurist, geb. 24 Jan. 1776 te Koningsbergen in Pruisen, studeerde

aldaar in de Rechten en ontving tevens onderricht in de muziek en in de

teekenkunst. Hij was achtereenvolgens auscultator te Koningsbergen, referen-

daris bij het Kamergerecht te Berlijn en regeerings-assessor te Posen. De

zucht om caricaturen te teekenen was hem in zijn bevordering hinderlijk, en

toen 1804 de Fransche troepen Warschau, waar hij zich destijds in een

rechterlijke betrekking bevond, binnentrokken, zag hij zich van zijn post be-

roofd. Hij besloot toen, in de muziek een middel van bestaan te zoeken en

gaf derhalve gaarne gehoor aan de uitnoodiging van den graaf von Soden,om
muziekdirecteur aan den stadsschouwburg te Bamberg te worden. Hij aanvaardde

zijn nieuwe betrekking 1809 met een door hem gecomponeerde opera : Der Tranh

der UnsterhlicMeit. Doch niet lang na zijn benoeming werd het theater ge-

sloten en hij zag zich genoodzaakt, door het geven van zangonderricht en het

schrijven van artikelen voor de Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung in

zijn onderhoud te voorzien. Van deze artikelen, die later, onder den titel

PhantasiestücJce in Callot's Manier, het licht zagen, verdienen vermeld te wor-

den de karakterschildering JoJiannes Kreisler en de humoristische stukken

Blixiere des Teufels, Serapionsbrüder, NachtstücJce enz. Ook zong hij op de

hertogelijke concerten en in de kerken, componeerde veel, schreef artikelen

voor de ZeiUmg für dié elegante Welt, teekende, schilderde en gaf onderricht
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in het klavierspel. Toen Holbein 1810 directeur van den schouwburg te

Bamberg werd, engageerde hij Hoffmann als componist, decorateur, ma-

chinist en architect. Doch reeds 1812 verliet Holbein het tooneel en H.

zag zich van zijn vast inkomen beroofd. Hij bleef echter ijverig werken en

componeerde o. a. 1813 zijn voornaamste werk: de opera Undine, tekst van

Fouqué. Omstreeks denzelfden tijd werd hij muziekdirecteur bij het tooneel-

gezelschap van Jos. Seconda en bekleedde die betrekking tot September 1814,

toen hij weder in staatsdienst kwam, en wel als Raadsheer bij het Koninklijk

Kamergerecht te Berlijn. Zijn Vndine werd aldaar veertien maal achter elkaar

opgevoerd en maakte groeten opgang. Hij stierf 25 Juni 1822 te Berlijn.

Op zijn graf staan de woorden: ))Ausgezeichnet — im Amt — als Dichter —
als Tonkünstler — als Maler". Zijn compositiën bestaan in 11 opera's, entre-

acte-muziek, een ballet, kerkmuziek, liederen en gezangen, een symphonie en

andere instrumentaalmuziek. Van zijn geestige, doch dikwijls van overspan-

ning getuigende, geschriften verdienen nog bijzondere vermelding: Bitter

Gluck, Don Juan en TJeier Beethoven s Instrumentalmusih. Zijn meest bekend

werk is: Lehensansichten des Kater Murr nehst fragmentarischer BiograpUe

des Kapellmeisters Johanties Kreisler in zufalligen MaGulaturhlattern (2 dee-

len, Berlijn 1820--1822).

Hoffman (Eucharius), muziekgeleerde en componist, geb. te Heidburg

in Franken, was eerst cantor, vervolgens, omstreeks 1580, conrector te Straal-

sund. Hij componeerde Psalmen en geestelijke Liederen en schreef twee ver-

handelingen: Boctrina de tonis seu modis musicis en Musioae practicae prae-

cepta ad usiim juventutis.

Hoffmann (Karl Julius Adolph Hugo), geb. 10 Febr. 1801 te Rati-

bor, waar zijn vader, Franz H., cantor en regens ckori was, werd 1819 koor-

directeur te Breslau, studeerde 1821—1823 aan de universiteit aldaar in de

Letteren en in de Wijsbegeerte en. werd, nadat hij eenige kunstreizen ge-

maakt had, 1827 kapelmeester van den graaf van Reichenbach te Leobschütz.

Een jaar later werd hij muziekdirecteur en leeraar aan het gymnasium te

Oppeln en 1839 ook koordirecteur aan de Katholieke kerk aldaar. Zijn voor-

naamste werk is getiteld: Die Tonkünstler Scklesie?is, ein Beitrag zur Kunst-

geschichte ScMesiens von 960 hls 1830. Ook schreef hij vele artikelen in

tijdschriften voor muziek en componeerde o a. liederen, koralen en instru-

mentaalmuziek.

Hoffmann (Friedrich), vioolvirtuoos en klavierspeler, geb. 1791 te No-

wogorod, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs, werd

1811 eerste violist aan den stadsschouwburg te Frankfort a. d. M, 1815

muziekdirecteur te Detmold en keerde 1820 naar Frankfort terug, waar hij

6 April 1863 stierf. Onder zijn leerlingen behoort F erdinand Hiller,
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Hoffinann (Heinrich Anton), vioolvirtuoos, geb. 24 Juni 1770 te

Mainz, studeerde aldaar in de Rechten en de Wijsbegeerte, doch wijdde zich

later geheel aan de muziek en werd kamermusicus van den keurvorst van

Mainz, 1799 violist aan den stadsschouwburg te Frankfort a. d. M., 1801

koordirecteur en 1819 muziekdirecteur aan dat theater. Hij verkreeg 1835

zijn pensioen en stierf 19 Januari 1840. Van zijn compositiën zijn in druk

verschenen zes strijkquartetten, twee vioolconcerten, twaalf liederen en duetten

voor viool en violoncel.

Hoffmann von Fallersleben (Heinrich August), een der beste Duit-

sche dichters uit deze eeuw, geb. 2 April 1798 te Fallersleben in Luneburg,

gest. 19 Jan. 1874 te Corvey in Westphalen, is op muzikaal gebied bekend door

zijn vele, bij uitstek voor muziek geschikte gedichten en door zijn Geschickte des

deutschen Kirchenliedes bis auf Lïither's Zeit, zijn Schlesische Volhslieder en

zijn Kinderlieder. Ook zette hij vele zijner gedichten op muziek. Zijn melo-

dieën y>Zwisc/ien Frankreich und dem Bökmerwald'\ •>'>Uffem Berg, do mócMi

rue%he'\ nO wie. ist es kalt geworden" en andere, zijn populair geworden.

Hoffmann (Johann), componist en organist uit de 16® eeuw, was in dienst

van den aartsbisschop Albert te Halle, waar hij ook voor het zangboek van

Mich. Vehe met W. Heintz melodieën componeerde.

Hoffmann (Johann), tenoorzanger, geb. 22 Mei 1805 te Weenen, ont-

ving zangonderricht van Els Ier en Simoni, was 1826 aan het Karn th ner-

thor-theater aldaar verbonden, begaf zich in hetzelfde jaar naar Aken, waar

hij tot 1829 aan den stadsschouwburg verbonden was, en werd vervolgens aan

de koninklijke Opera te Berlijn geëngageerd. Van 1835 tot 1838 bevond hij

zich te Petersburg, van 1838 tot 1844 te Riga, keerde in laatstgenoemd jaar

naar Duitschland terug, werd 1847 tooneeldirecteur te Praag en 1855 te

Weenen. — Zijn echtgenoote, Katharina Krainz, geb. 24 Febr. 1809 te

Graz, gest. 4 Dec. 1854 te Frankfort a. d. M., was een goede zangeres.

Hoffmann (Johann Georg), organist en muziektheoreticus, geb. 24 Oct.

1700 nabij Niemptsch in Silezië, ontving onderricht van den organist Qu ir 1,

bij wien hij niet alleen orgel, maar ook klavier, viool, trompet, bazuin en

zang leerde, en later van den muziekdirecteur Wilisch te Breslau. Hij

werd 1720 organist aan de Elisabeth-kerk aldaar, 1725 klavierspeler en

1727 orkestdirecteur aan de Italiaansche Opera. Van 1737 tot 1742 was hij

organist aan de Bar bar a-kerk en vervolgens aan de Maria Magdal e na-

kerk. Hij stierf 1780. Zijn compositiën bestaan in vier volledige jaargangen

cantates en andere kerkgezangen, twee Fassie-oraiiondi, ongeveer 400 serena-

des, concerten enz.

Hoffmann (Johann Georg), organist, geb. 1738 te Schlawa in het"

toenmalige vorstendom Glogau, werd 1763 organist in zijn gebooilestad en
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1765 te Niebusch bij Freistadt, waar hij 1809 stierf. Zijn compositiën bestaan

in stukken voor orgel.

Hoffmanu (Johann Leonhard), Duitsch muziekgeleerde, geb. in de

tweede helft der 18e eeuw, gest. 29 Sept. 1814 te Erlangen, is de vervaar-

diger van een boek, getiteld : Versuch einer Geschiohte der malerischen Har-

monie mit Erlauterungen aïis der Tonkunst.

Hoffmauu (Lu d wig}, componist, geb. 27 Oct. 1830 te Berlijn, ontving

zijn muzikale opleiding aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en,

was sedert 1853 kapelmeester aan verschillende theaters en bracht 1855 te

Stettin zijn opera Das Wirthshaus am Kyffhduser ten gehoore. In 1858 werd

hij muziekdirecteur der zangvereeniging te Bielefeld, was 1864—1868teDres-

den werkzaam en vestigde zich 1868 als onderwijzer in den zang en in de

theorie der muziek te Berlijn, Zijn compositiën, waarvan eenige gedrukt zijn,

bestaan in kamermuziek.

Hoffmanu (Martin), violen- en luitenmaker, leefde op het einde der 11^

en in het begin der 18e eeuw te Leipzig, waar hij 1825 stierf. Zijn instru-

menten werden zeer geroemd. Van zijn zonen zette de oudste, Johann

Ghristian H., de luitenfabriek voort, terwijl de jongste zich met het ver-

vaardigen van violen en gamba's bezig hield.

Hoffmanu (Sophie), zangeres, geb. 1803 te Berlijn, ontving onderricht

van de koninklijke zangeres Schmalz, was 1822—1831 aan de Opera in

haar geboortestad verbonden en begaf zich vervolgens naar Italië, waar zij

onder leiding van Francesco Schira en Eliodoro Bianchi haar stu-

diën voortzette. Zij trad in de opera's van Venetië en Milaan in mezzo

sopraan partijen, later in altpartijen op, keerde 1833 naar Berlijn terug, waar

zij zich als zangoiiderwijzeres vestigde, en stierf aldaar 1852.

Hoffmayer, Duitsch toonkunstenaar, leefde op het einde der 18e eeuw te

Weenen. Van zijn compositiën zijn 1783 te Parijs zes quartetten voor fluit,

viool, alt en bas in het Hcht verschenen.

Hoffmeister (Franz Anton), componist en muziekhandelaar, geb, 1754

te Rothenburg aan den Neckar, studeerde te Weenen in de Rechten, doch

wijdde zich later geheel aan de toonkunst, werd kapelmeester aan een der

kerken te Weenen en richtte er een boek- en muziekhandel op. Op het einde

van 1798 verkocht hij zijn zaak en begaf zich eerst naar Praag, waar zijn

Vater unser^ dat voor zijn beste werk gehouden wordt, herhaalde malen uit-

gevoerd werd; vervolgens naar Leipzig, waar hij 1800 met den organist

Kühnel het later beroemd geworden i^wr^aw </«? ««wsi^Me (z. peteks) oprichtte.

Doch reeds 1805 droeg hij de zaak geheel aan zijn compagnon over en ves-

tigde zich weder te Weenen, waar hij zich geheel aan de compositie wijdde

en 9 Febr. 1812 stierf. Het getal zijner werken is zeer groot ; zij bestaan in
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symphonieën, negen opera's, een onnoemelijk aantal stukken voor fluit, strijk-

quartetten, trio's, stukken voor klavier, liederen en vele kerkmuziek. Van zijn

opera Telemach, Prinz von Ithaka is de partituur in de koninklijke bibliotheek

te Dresden voorhanden.

Hofhaimer (Paul), orgelvirtuoos en de geleerdste contrapuntist van zijn

tijd, geb, 1459 te Radstadt aan de grenzen van Stiermarken, werd 1493

hofrausicus en organist van keizer Frederik III te Weenen, later van

Maximiliaan I. Koning Ladislaus van Hongarije schonk hem 1515,

na een prachtige uitvoering in de Step hans -kerk te Weenen, de orde van

de Gouden Spoor en gaf hem den ridderslag. Spoedig daarop vestigde H.

zich te Salzburg, waar hij 1537 in het naar hem genoemde huis stierf. Hij

componeerde vele kerkmuziekstukken. Odes van Horatius, stukken voor

luit, twee-, drie-, vier- en vijfstemmige canonische en contrapuntische gezan-

gen enz. Zijn roem drong door tot in het buitenland en vele vreemdelingen

kwamen naar Weenen, om hem te hooren of om zijn onderricht te genieten.

Tot zijn leerlingen behoorden: Argentin uit Bern, Johann Buschner

uit Gonstanz, Johannes Goloniensis aan het Saksische hof, C onrad

uit Speier, Johann Kotter, Schachingerus uit Padua en Wolfgan-

gus uit Weenen.

HMer (Johann August), zanger, geb, 1785 te Au in Beieren, was lan-

gen tijd aan de Opera te Leipzig werkzaam, in welke stad hij 1835 stierf.

Hofmann, orgel- en instrumentmaker te Gotha, vond 1779 een dubbelen

vleugel uit, die aan beide zijden twee klavieren had, zoodat vier spelers tege-

lijker tijd het instrument konden bespelen, maar ook de vier klavieren door

slechts één speler gekoppeld konden worden.

Hofmann (Ghristian), Duitsch toonkunstenaar, geb. te Guben in de

tweede helft der 17e eeuw, was cantor te Crossen en gaf een beknopte An-

wexsung ziir Singhunst in het licht.

Hofmann (Heinrich), componist, geb. 13 Jan. 1842 te Berlijn, werd op

negenjarigen leeftijd in het Domkoor aldaar opgenomen en ontving onderricht

in het klavierspel van Th. Kul lak, in de compositieleer van S. W. Dehn

en R. Wuerst. Gedurende eenigen tijd trad hij als concertspeler op, doch

wijdde zich 1863—1869 hoofdzakelijk aan het muziekonderwijs en de com-

positie. In laatstgenoemd jaar werd zijn opera Cartouche te Berlijn en in

eenige andere Duitsche steden met bijval opgevoerd. Meer bekend nog werd

hij door zijn 1873 gecomponeerde Ungarische Suite^ voor orkest; daarop volg-

den : de ^/j^^yof-symphonie, het Chawpagnerlied, voor mannenkoor met orkest,

het Gesang der Nornen^ voor vrouwenkoor met orkest, een sextet voor strijk-

instrumenten, stukken voor klavier en liederen. Groot succes behaalde hij

1875 met zijn Marchen von der schonen Melusine, voor soli, koor en orkest
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en schreef eenigen tijd later een opera: Arminius, tekst van Felix Dahn,

die 1877 te Dresden werd opgevoerd.

Hofmann (Johann Ghristian), hobovirtuoos, geb. 1 743 te Rinteln, was

tot 1 766 hoboïst bij een militair muziekcorps te Kassei en kwam in genoemd

jaar te Weimar, waar hij les nam bij den beroemden hoboïst Barth, in

wiens plaats hij 1770 karaermusicus werd. Hij stierf vermoedelijk op het

einde der 18e eeuw.

Hofmann (Karl Eduard), muziekonderwijzer en componist, geb. 1797

te Dürrhennersdorf bij Löbau in de Oberlausitz, ontving onderricht in de mu-

ziek van zijn vader, later van Tomaschekte Praag. Hij vestigde zich 1 820 als

muziekonderwijzer in laatstgenoemde stad en stierf er 24 Nov. 1860. Onderzijn

leerlingen behoorden J. Pischek, Ed. Hanslick, Jul. Benoni, Wilh.

B. Mayer, Jos. Pollner en de dames Mila Zadrobilek en Marie

Pisaravic. Te Weenen maakte hij kennis met Beethoven en arran-

geerde diens tweede, derde en vijfde symphonie voor acht handen ; ook maakte

hij arrangementen van andere klassieke werken en schreef o. a. een Fier-

handige Klavierschule.

Hofmann (Leopold), componist, geb. 1738 te Weenen, werd 1764 kapel-

meester aan de St ephans-kerk en keizerlijk hofcomponist aldaar en stierf 1

7

Maart 1793. Slechts weinige zijner talrijke compositiën zijn in druk verschenen.

Hofmann (Melchior), Duitsch componist, geb. in de tweede helft der

17e eeuw, ontving zijn muzikale opleiding van den kapelmeester J. C. Sc h mi dt

te Dresden en volgde 1704 Telemann op als muziekdirecteur te Leipzig.

Hij maakte 1710 een reis naar Londen en keerde 1712 naar Leipzig terug.

Het jaar van zijn dood is niet bekend. Van zijn compositiën kent men slechts

de titels van twee loffelijk vermelde opera's : Acontius und Cidi^pe en BAea Sylvia.

Hofmeister (Friedrich), muziekhandelaar, geb. 1781, richtte 19 Maart

1807 te Leipzig een zaak op, die hij 1852 aan zijn zonen, Adolph en Wil-

helm Friedrich Benedict H., overdroeg en die nog heden (1881) be-

staat. Laatstgenoemde werd na den dood van zijn broeder, 26 Mei 1870,

alleen eigenaar der zaak, Adolph is bekend door zijn Handhücker der mu-

sikaiisehen Literatur.

Hofstetter (Pater Romanus), componist, was omstreeks het midden der

18^ eeuw geestelijke in het klooster Amorbach bij Miltenberg en stierf 1785.

Zyn klavierquartetten en klaviertrio's wai^en in zijn tijd zeer gezocht.

Hogarth (George), Engelsch muziekgeleerde, geb. 1783, studeerde te

Edinburg in de Rechten, doch beoefende tevens vlijtig de muziek. Hij was

1815 secretaris van het eerste Edinburgsche muziekfeest en werd 1 830 mede-

werker aan The Harmonicon. Omstreeks 1834 vestigde hij zich te Londen,

waar hij muziekrecensent aan The Morning Chronicle werd. Het volgend jaar
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gaf hij een werk in het licht, getiteld : MusicaC Histori/, BiograpJiy and Cri-

ticism, en 1838: Memoirs of the Musical Drama, dat later, onder den lilel

Memoirs of the Opera^ herdrukt werd. Toen 1846 Daily News werd opge-

richt, benoemde men H, tot muziekrecensent van dat dagblad en hij nam die

betrekking waar tot 1866. In 1850 was hij secretaris der Phi Iharmo n ic

Society te Londen geworden en schreef een geschiedenis dier vereeniging,

getiteld: The Philharmonic Society of London from its foundation, 1813, fo

its fiftieth year, 1862. Hij stierf 12 Febr. 1870. Zijn compositien bestaan

in eenige Songs en Glees. — H. was de schoonvader van Charles Dic-

kens: zijn oudste dochter, Gathar ina, was 2 April 1836 met den be-

roemden schrijver in het huwelijk getreden.

Hohmaiin (Christian Heinrich), niuziekonderwijzer en schrijver over

muziek, geb. 7 Maart 1811 te Niederwern bij Schweinfurt, werd 1843 leeraar

aan het schoolmeesters-seminarium te Scliwabach. Hij schreef o. a. zang-,

klavier- en vioolmethodes en een Lehrhuch der musiJcalischen Composition, dat

zeer geroemd wordt.

HohnstOCk (Karl), componist, klavierspeler en violist, geb. 1828 te Bruns-

wijk, begon 1846 groote kunstreizen te maken, begaf zich 1848 naar Ame-

rika en vestigde zich als muziekonderwijzer te Philadelphia, waar hij tot 1860

bleef en den graad van Doctor in de Muziek verkreeg. In laatstgenoemd jaar

keerde hij naar Europa terug en vestigde zich in zijn geboortestad. Van zijn

vele compositien zijn o. a. een concertouverture en een sonate voor klavier

in druk verschenen.

lüoinrich (Adam Sigismund), trompetvirtuoos, stierf 1737 als stads-

trompetter te Breslau. Hij was ook als componist gunstig bekend.

Hol (Richard), componist, orkestdirecteur, klavierspeler, organist en schrij-

ver over muziek, geb. 23 Juli 1825 te Amsterdam, toonde reeds op zeer

jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek en ontving tot zijn twaalfde

jaar onderricht in die kunst van den organist Hartens. Het Wohltem-

perirte Klavier legde den grondslag tot zijn muzikale vorming. Vaak verge-

zelde de knaap zijn meester naar het orgel, oefende zich daar in het koraal-

spel en nam reeds op achtjarigen leeftijd nu en dan den dienst voor den

organist waar. Eerst 35 jaar later zouden hem, in zijn betrekking van orga-

nist aan den Dom te Utrecht, die eerste studiën weer te pas komen. Aan-

vankelijk was H. door zijn ouders voor de theologie bestemd, doch een vriend

van den huize wist de beroepskeuze een anderen kant heen te leiden en slaagde

er in, de ouders van den jongen kunstenaar te overtuigen, dat de roeping van

hun zoon was, zich geheel aan de toonkunst te wijden. Dientengevolge werd

de knaap naar de destijds onder leiding van J. G. Bertelman (z. dezen)

staande Koninklijke Muziekschool gezonden, waar hij gedurende eenige jaren,
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zang, klavier en compositie beoefende. De eerste prijzen waren steeds zijn

deel. Doch het onderwijs van Bert el man, hoe verdienstelijk het ook moge

geweest zijn, had één leemte : de werken van Beethoven bleven voor de

leerlingen gesloten boeken ; verder dan M o z a r t , Hummel en M o s c h e 1 e s

reikte hun kennis niet, en zoo kon het geschieden, dat Hol zijn meester het

eerst de Sonate paihéüque leerde kennen. Nadat hij de school verlaten had,

zette hij de studie van Be et hoven 's werken ijverig voort, en 's meesters genie

maakte op den muzikalen jongeling een zoo geweldigen indruk, dat liij het

langen tijd als een vermetelheid beschouwde, nog een enkele noot op het pa-

pier te zetten. Eerst omstreeks 1849 werd hij door een vriend zijner kin-

derjaren, den Med. Stud. H. G. H. Gr o en e we gen, die onder den pseudo-

niem Frisius veel heeft geschreven, tot het componeeren van Nederlandsche

liederen opgewekt; het welbekende en nog veel gezongen Ons Vaderland^ was

een eerste en welgeslaagde vrucht van hun samenwerken. Omstreeks denzelf-

den tijd componeerde hij vele andere liederen met Hoogduitschen of met Ne-

derduitschen tekst en ook de ballade van Uhland: Ber Hinde König, welke

compositie later eenigszins gewijzigd in druk verscheen en herhaalde malen

ten gehoore gebracht werd.

In deze eerste periode van zijn kunstenaarsleven trad Hol ook nu en dan

in het openbaar als klavierspeler op; 1845 concerteerde hij zelfs in het bui-

tenland, voornamelijk in de Rijnprovincie, bij welke gelegenheid hij kennis

maakte met vele buitenlandsche kunstenaars. Te Amsterdam hield hij zicli

bijna uitsluitend bezig met de compositie en het muziekonderwijs, totdal hij

1 856 tot directeur der mannenzangvereeniging A m s t e 1 s Mannenkoor

werd benoemd. Deze vereeniging, waaraan hij tot 1871 verbonden was, braclit

het onder zijn leiding tot een groote hoogte en werd een der beste mannen-

zangvereenigingen van ons land. Haar streven om zoo veel mogelijk den

Nederlandschen zang te bevorderen, vond in H. een warm voorstander, en hij

schreef voor de uitvoeringen dier zangvereeniging een zeer groot aantal mannen-

koren, die niet alleen door Amstels Mannenkoor, maar ook door de meeste

andere Nederlandsche mannenzangvereenigingen gezongen en met bijval ontvan-

gen werden. Een dezer koren, Janmaat^ door den Nederlandschen Zangersbond

als prijsvraag uitgeschreven, werd 1857 met een gouden medaille bekroond

Een ander door hem gecomponeerd koor, Hollands Glorie, tekst van Dr. Groene-

wegen, werd met begeleiding van koperen instrumenten in September 1858

voor het eerst te Amsterdam uitgevoerd, bij gelegenheid eener serenade, door

Amstels Mannenkoor aan den meerderjarig geworden kroonprins ge-

bracht. Koning Willem III schonk den componist bij die gelegenheid

een gouden horologie. Na den dood van J. B. van Bree werd H. tot

directeur der zangvereeniging van de Amsterdamsche afdeeling der Maat-

II. 7
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schappij tot bevordering der Toonkunst gekozen en vervulde die

betrekking tot 1862, toen onaangenaamheden met het afdeelingsbestuur hem

noopten, zijn ontslag te nemen. Ook was hij seder* 1857 directeur der Muziek-

missen van het R. G. collegie Omnia ad majorem Dei gloriam^ in de Fran-

sche kerk.

Alleen op de wereld staande — zijn vrouw, Mej. van Waning Bolt,

met wie hij 1856 in het huwelijk getreden was, had hij twee jaren later ver-

loren, en ook het knaapje, waarmede hun echt gezegend werd, was de moeder

spoedig gevolgd — vatte Hol het voornemen op, zich buitenslands te vesti-

gen, toen te Utrecht, ten gevolge van het vertrek van J. H. Kufferath,

de betrekking van stadsmuziekdirecteur openviel. Door het bestuur van het

Collegium Musicu.m Ultrajectinumtot die betrekking benoemd, dirigeerde

Hol 6 Decemb. 1862 het eerste stadsconcert en werd spoedig daarna ook directeur

der zangvereeniging en der studentenconcerten ; bovendien volgde hij K. A. Graey-

vanger op als directeur der liedertafel Aurora. In al deze betrekkingen

heeft hij zeer veel tot bevordering der toonkunst gedaan; de onder zijn lei-

ding, veelal met geringe orkestrale en vocale krachten, gegeven concerten be-

hoorden tot de besten in den lande, en op de programma's dier concerten

kwam, nevens de compositiën der klassieke meesters, menig belangrijk werk

van den nieuwen tijd voor. Van hem zelf werden daar in den loop der jaren

uitgevoerd, op de instrumentale concerten: de symphonieën in c-mol en in

^-mol, het concertstuk Erkldrung, de concertouverture in c-mol, de ouverture

Qaudeamus Igitur; op de uitvoeringen der zangvereeniging o. a. : de bal-

lade Der Minde König ; Psalm 23, voor tenoorsolo, koor en orkest ; de Heïlv-

gerlee-cantate en Be Vliegende Hollander, tekst van Mr. J. E. Banck;

Bavid, tekst van Hofdijk. Vele dezer werken zijn ook in andere steden

van ons land uitgevoerd: Erhldrung kwam reeds voor op de programma's

der concerten, 1861 door H. J. J. van Br e e te Amsterdam gegeven; op

dezelfde concerten werd ook Leidens ontzet^ voor mannenkoor, soli en orkest,

het eerst ten gehoore gebracht; de eerste symphonie werd op een Volks-

concert te Amsterdam, de tweede in Felix Meritis aldaar, uitgevoerd. De

cantate Vondel, tekst van H o f d ij k , voor sopraan-solo, mannenkoor en orkest,

werd bij gelegenheid der onthulling van Vondels standbeeld (1867) in het

Park te Amsterdam en later bij vele andere gelegenheden, telkens met groo-

ten bijval, uitgevoerd. De programma's van bijna alle concerten van Am-
stels Mannenkoor, van welke vereeniging hij tot 1871 directeur bleef,

bevatten compositiën van hem, met en zonder orkestbegeleiding; bijzondere

vermelding verdienen het schitterende Krijgslied, het Soldatenhoor uit de

Eeiligerlee-cantate en het koor Bede; deze stukken werden niet zelden op groote

zangersfeesten door honderden zangers ten gehoore gebracht en maakten groo-
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ten opgang Ook in het buitenland, voornamelijk in Duitschland, verkreeg

H. als componist een goeden naam : zijn compositiën werden in Duitsche

tijdschriften gunstig gerecenseerd en 1867 dirigeerde hij op het muziekfeest

te Meiningen zijn eerste symphonie. Na 1871 kwam H. zelden meer te

Amsterdam ; hij bepaalde zich tot zijn werkkring te Utrecht, en het is aan

hem te danken, dat aldaar meer muzikaal leven heerscht, dan in de meeste andere

steden van ons land. Vooral de onder zijn leiding, 1872, 1874 en 1880

door de Utrechtsche afdeeling der Maatschappij tot bevordering der

Toonkunst gegeven algemeene muziekfeesten, verdienen in de annalen dier

Maatschappij met gulden letteren vermeld te worden; werken als het Wei/i-

nachtsoratorium van Bach, het Deutsches Requiem van Brahms, Calanus

van Gade e. a. werden daar schitterend uitgevoerd.

Na den dood van G. J. F. Nieuwen hu ij zen (1869) was H. organist

aan de Domkerk geworden, welke betrekking hij met ijver waarnam ; ook be-

paalde hij zich niet tot zijn werkzaamheid bij de godsdienstoefeningen, maar

begon een bijzondere studie van het orgelspel te maken en gaf op vele plaatsen

van ons land orgelconcerten.

Ook op het gebied van het muziekonderwijs is H. met roem bekend; ie

Amsterdam, zoowel als te Utrecht, telde hij vele leerlingen, en een nieuw veld

van werkzaamheid op dat gebied opende zich voor hem, toen 1875 op zijn aanraden

door de Utrechtsche afdeeUng der Maatschappij t. b. d. T. een muziekschool

opgericht en hij tot directeur daarvan benoemd werd; deze school verkeert in

een zeer bloeienden toestand en telt op dit oogenblik (1881) meer dan 600

leerlingen. Toen 1875 de Nederlan dsche Toonkunstenaarsver-

eeniging in het leven werd geroepen, benoemde men H. tot president; ook

aan deze instelling wijdde hij zijn krachten; aan haar zijn wij twee belang-

rijke verhandelingen van hem verschuldigd : over Muzikale OrnamentieJc en over

Fiëteit in de kunst; beide werden op algemeene vergaderingen der To on-

kunstenaar svereeniging door H. voorgedragen; het eerste stuk werd

afzonderlijk gedrukt, het tweede verscheen in het tijdschrift Caecilia. Reeds

^;- vroeger was H. als schrijver over muziek opgetreden; aan bovengenoemd

tijdschrift, dat achtereenvolgens onder redactie van Dr. F.C. Kist, J. van

Baaien en W. F. G. Nicolaï stond, was hij sedert 1859 als correspon-

dent verbonden; het bevat menig geestig en oordeelkundig artikel van zijn

hand; ook in het Familiellad schreef hij een tijd lang de muzikale kroniek.

Een nieuwe triomf voor H. was het, toen de Haagsche mannenzangvereeniging

C e c i 1 i a , 1878, bij den internationalen zangwedstrijd te Parijs, onder zijn leiding

den eersten prijs in de Nederlandsche afdeeling en den tweeden in de inter-

nationale afdeeling behaalde. Hij werd bij die gelegenheid door den President

der Fransche Republiek tot Officier d' Académie benoemd en door het

7*
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bestuur van Gecilia, in de plaats van G. Hekking, die zijn ontslag had

genomen, tot directeur dier zangvereeniging aangesteld.

Hol is een onzer origineelste componisten; zijn melodieën zijn vloeiend,

zijn harmonieën kernachtig en dikwijls nieuw, zijn behandeling van koor en

orkest getuigt van groote ervaring en meesterschap. In de dagen, toen de

Maatschappij tot bevordering der Toonkunst nog prijsvragen uit-

schreef, werd hij herhaalde malen bekroond. De voornaamste zijner werken

zijn de volgende: !« orkestwerken: symphonie in c-mol; symphonie in

d-mol, op. 44; Erhlarung, Goncertstüc k, op, 51; ouverture Kapellmeister

Wohlhlang ; Feestouverture in ^s ; concertouverture in c-mol, ouverture Gatt-

deamus igitur en Nationale feestmarsch ; 2° werken voor gemengd koor

MET orkest: Pscdm 23 (met Duitschen tekst); Ber blinde König, ballade

van Uhland, op. 39; HeiligerIee-C3inta.te, tekst van Mr. .T. E. Banck, op.

68; De Fliegende Hollander, tekst van Mr. J. E. Banck, op. 70; Leidens

glorie, tekst van denzelfden; Bavid, concertdrama, tekst van W. J. Hofdijk,

op. 81; 3° VOOR GEMENGD KOOR MET KLAVIERBEGELEIDING : De Balling Op

Zee, tekst van W. de Klercq, op. 46; — 4° voor mannenkoor met or-

kest : Leidens Ontzet, tekst van H. J. Schimmel, op. 32 ; Bede, gedicht

van Anna, op. 18; Krijgslied, gedicht van Frisius, op. 37; Vondel, ie^s.&i

van Hofdijk, op. 48; Vrede, tekst van Dr. Wap, op. 63; In 't Woud,

tekst van Dr. J. P. Heye, op. 86; 5° voor mannenkoor met begelei-

ding VAN enkele instrumenten: Hollands Glorie, tekst van Groenewe-

gen, met koperen instrumenten, op. 24; De Oranjevaan, tekst van H. Bin-

ger, idem, op. 55; Votidel gekroond, tekst van Hofdijk, met klavier; twee

Missen met orgel, op. 28 en 33 ; Laudate Dominum, op. 65 ; Het graf onder

den Meidoorn, tekst van Hofdijk, met sopraansolo; — 6° voor mannenkoor

ZONDER begeleiding: Drie vierstemmige koren, op. 8; Opioaarts^ tekst van

Heye, op. 19; Drie Mannenkoren, op. 22; Twee Gezangen, op. 34; De

Kabels los, op. 38 ; Raadgeving, op. 41 ; De Rots in zee, op, 49 ; Zwei Ge-

sdnge, op. 52; Uen lied van Nederland, op. 57; Eene kerk, op. 58; Levens-

vreugd, op. 69 ; Drie Toasten ; Hymne aan den Trede, op. 76 ; Yrijheidshymne^

op. 90, en vele anderen ;
— 7o voor vrouwenkoor met begeleiding: DreiGe-

sange, op. 26; Morgengesang, voor allsolo en koor; De vier jaargetijden, op.

54; De Avondstond, op. 62; Kerstcantate, tekst van Prof. P. T i e 1 e ; Sc^ö;?-

pingslied, tekst van Ten Ka te, op. 79 en Zomerhloemen, op. 87; — 8o een

groot aantal liederen en gezangen, waarvan vooral uitmunten: Ons Vader-

land; De Storm; Des Visschers Bruid, op. 4 ; Nachtwache der Liebe, op. 25

;

Twaalf Liederen en Gezangen, op. 36; Vrijheid; Sechs Gedichte van Heine,

op. 66 ; Zes Minneliederen in den volkstoon, op. 82 ; Drei Lieder von Hamerling,

op. 83 e. a. ; — 9° geestelijke gezangen met orgel : Ave verum, voor 2 tenoren
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of sopraan en bas ; Ecce Panis, voor tenoor en haryton ; O cor voluptas coeli-

tum^ voor bas ; O sacrum Convivium, voor sopr, of tenoor ; O Quam Suavis,

voor baryton of mezzo-sopr.; Firffo vere Benedicia, voor baryton en bas;

10° kindekliederen: Zes liederen van v. Alplie^i; Nederland^ verzameling

van één en meerstemmige Liederen voor de jeugd (4 deelen) ; Dejeugdige Zan-

ger, op. 71 ; LiederJcrans^ Kederl. Biclitbloemen in Noord en Zuid gegaard^

op. 75; Faderlandsch Liederenhoeh en 12 tiveesiemmige Liederen, op. 59;

eindelijk: vele stukken voor klavier (twee- en vierhandig), voor violoncel, o. a.

de elegie Saidjah, declamatoria, instructieve werken enz. Nadere bijzonder-

heden aangaande deze compositiën zijn te vinden in de Lijst der Compositiên

van leden der Nederlandsche Toonhmstenaarsvereeniging (Dordrecht, J. G i 1-

tay & Zoon, 1880), op welke lijst echter nog ontbreekt op. 91: Lied en

Lente, koor voor vrouwenstemmen met orkest, tekst van Mr. J. N. van

Hall, bestemd voor het 250-jarig jubilaeum van het Collegium Musi-

cum te Utrecht.

Hol is 1864 voor de tweede maal in het huwelijk getreden, met Mej.

Am al ia Reuter, die hem zeven kinderen schonk, waarvan zes — drie

jongens en drie meisjes — nog in leven zijn. De voornaamste onderschei-

dingen die hem als kunstenaar ten deel vielen, bestaan hierin : onze koning

schonk hem de orde van de Eikekroon en later die van den Gouden Leeuw

van Nassau; door den President der Fransche Republiek werd hij tot Offi-

cier d'Académie benoemd; hij is Lid van Verdienste van de Maat-

schappij tot bevordering der Toonkunst en prijkt op de naamlijst

der leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

te Leiden en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen.

Holan (Wenceslaus Karl), orgelvirtuoos, geb. 1645 te Rowno in Bo-

hème, was organist aan de St. Petrus en Paulus -kerk te Praag. Hij

schreef een Passie-mwziek met Boheemschen tekst, die 1692 in het licht ver-

scheen en 1721 herdrukt werd. Ook bestaan er van hem twee boeken met

kerkgezangen.

Holbein (Franz Ignaz VOn), toonkunstenaar, tooneelspeler, schilder, taal

meester en tooneelschrijver, geb. 1779 te Zippersdorf bij Weenen, reisde,

nadat hij eenigen tijd aan de loterij -directie te Lemberg werkzaam geweest

was, onder den naam Fontano door Duitschland, was 1797 muziek- en

taaimeester te Berlijn, 1798 bassist bij het tooneelgezelschap van Iffland,

later tooneeldichter te Weenen, vervolgens zanger en tooneelspeler te Regens-

burg, daarna theaterdirecleur te Würzburg, Ramberg, Hannover en Praag en

eindelijk directeur van het Burgtheater en van de keizerlijke Opera te Wee-

nen, waar hij 5 Sept. 1855 stierf. Er beslaat vaa Jiem een voor dichters en
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toonkunstenaars belangrijk werkje, getiteld : Veler den Werth musihalisch-

iheatralisclier Dichtungen. (Breslau.)

Holberg (Ludwig Freiherr VOn), dichter en vioolvirtuoos, geb. 6 Nov.

1684 te Bergen in Noorwegen, studeerde te Kopenhagen in de theologie,

vestigde zich aldaar als muziek- en taaimeester en maakte concertreizen

door de Nederlanden, Duitschland, Frankrijk, Engeland en Italië. Om-

streeks 1718 werd hij te Kopenhagen professor in de metaphysica, 1720 in

de welsprekendheid, en sedert dat jaar ontwikkelde hij zijn talent als dichter.

Hij schreef o. a. 24 blijspelen, van welke hij sommige tot operateksten in-

richtte ; het waren de eerste Deensche stukken op dat gebied. Sommige zijner

werken, o. a. Peder Paars en Niholans Klimm, zijn in verschillende talen

vertaald. Hij werd 1747 in den adelstand verheven en stierf 1754 te

Kopenhagen.

Holborne (Antony en William), Engelsche toonkunstenaars uit de

laatste helft der 16e eeuw, schreven o. a. een werk, dat 1597 het licht zag

onder den titel : T^e Cïttliarn ScJtoole^ ly Antony Holborne, Gentleman^ and

seruant to her most excellent Maiestie. Eereunto are added sixe short Aers

Neapolitan lihe to three voyces^ without the Instrument: done ly his Irother^

WiUiam Rollome. Dit werk bevat 3.2 stukken {préludes, pavanes, gagHardes,

volJcswijzen enz.) voor cither alleen, in tabulatuur; 23 andere voor cither, met

een begeleiding, in gewoon notenschrift, van basviool; en twee andere voor

cither met begeleiding van discant-, tenoor- en basviolen.

Holcombe (Henry), zanger, geb. omstreeks 1690, vermoedelijk te Salis-

bury, zong als knaap in de Anglo-Italiaansche opera's in DruryLanete
Londen en vestigde zich aldaar als klavier- en zangonderwijzer. Hij stierf

omstreeks 1750. Van zijn compositiën verschenen in druk twee bundels ge-

zangen : The Musical Medley ; or, A Collection of Engli&h Songs and Cantates

$et to Musick (1745) en The Garland; a Collection ofW Songs and Cantatas.

Holden (John), professor in de muziek aan de universiteit te Glasgow,

leefde in de tweede helft der 18e eeuw en schreef een theoretisch werk, ge-

titeld : An essay towards a rational System of Music (Glasgow, 1770), dat

tot de beste Engelsche boeken van die soort behoort.

Holden (P. P.), componist, vermoedelijk Ier van geboorte, leefde in de

eerste helft der IQe eeuw en schreef o. a. : Twelve select foreign Melodies, Col-

ecfion of old slow and quich tunes, arranged for the harp, pianoforte or lag-

pipes en Collection of Irisk songs, arranged for the harp or pianoforte/ deze

werken verschenen te Londen in druk.

Holder (Joseph William), baccalaureus in de muziek, geb. 1 754 in

Glerkenwell te Londen, was koorknaap in de koninklijke kapel, vervolgens or-

ganist aan de kerk St. George the martyr, daarna aan de Maria-kerk
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te Bungay in het graafschap SuÖolk en eindelijk te Ghelmsford. Hij stierf

4832. Zijn compositiën bestaan in een Mis, Anthems, Glees enz.

Holder (William), geb. omstreeks 1614 in Nottinghamshire, was doctor

in de Theologie, kanunnik aan de St. Pau Is -kerk en subdiaken der konink-

lijke kapel. Op muzikaal gebied is hij bekend door het volgende werk : A
Treatise on the Natural Grounds and Principles of 'Harmony (1694, volgende

uitgaven 1701 en 1734) en door eenige Anthems, opgenomen in de Tudway

Collection. Hij stierf 24 Jan. 1697.

Holdich (George Maydwell), orgelmaker, vestigde zich 1838 te Lon-

den. Hij heeft o. a. de orgels voor St. Pauls-kerk te Londen, voor de

kathedraal te Lichfield en voor Brighton vervaardigd.

Holflnit of Holpijp, Ned. ; hohlflöte, hohlpipe of thunflöte, Hoogd.

;

een open fluitwerk van wijden omvang in het orgel, gewoonlijk van hout en

van 16, 8, 4, 2 en 1 vt. De beide laatste soorten worden ook siffluit

genoemd. De klank van dit register is week en vol. In het pedaal komt

het voor als 16 vt., soms ook als 8 vt., en draagt dan den naam van hol-

FLUiTBAS; als 2 vt. dien van kleinholfluitbas. De H. van 8 of 4 vt. in

het manuaal vindt men soms als koppelfluit.

Holkamp (G o r nel is Petrus), klavierspeler, geb. 15 Sept. 1837 te Am-

sterdam, ontving het eerste onderricht in de kunst van G. v. d. F i n c k
^

kwam vervolgens op de stedelijke muziekschool van Bertelman en na de

opheffing dezer school op die van J. B. van Bree. Behalve in het klavier-

spel werd hij onderwezen in de harmonieleer, door Bastiaans, en in het

vioolspel, door Ten Have. Na den dood van v. Bree begaf hij zich naar

het conservatoire te Brussel en behaalde als leerling van A, Dupont twee-

maal den eersten prijs in het klavierspel. Omstreeks 1861 te Amsterdam

teruggekeerd, trad hij eenige malen als solist op, o. a. op twee concerten van

Felix Meritis. Van 1865—1867 bevond hij zich te Munchen, waar hij

onder leiding van Hans von Bülow ziju studiën voltooide en tevens les

nam in het contrapunt bij W alther te Basel en Rheim berger te Mun-

chen. Vervolgens vestigde hij zich als muziekonderwijzer te Amsterdam, waar

hij ook nu en dan, o. a. met den violist Joseph Gramer, concerten gaf.

Sedert 1877 is hij als leeraar aan de muziekschool van G. L. Mattern

verbonden.

Holland (Johann David), componist, geb. 1746 nabij Herzberg in het

Hartsgebergte, was muziekdirecteur aan de Kath ar in a-kerk te Hamburg en

componeerde o. a. een oratorium: Die Auferstehmg Christi, een entre-acte

voor het treurspel Hamlet en vele liederen en klavierstukken. — Nog wordt

melding gemaakt van een Johann David H. , die kapelmeester van prins

Radziwill en leeraar in de muziek aan de universiteit te Wilna was. Men
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kent van hem een opera: Agatha, tekst van prins Matthaeus Radziwill,

die bij gelegenlieid van een bezoek, door koning Augustus Stanislaus

Poniatowski van Polen aan dien prins gebraciit, in het kasteel te Nies-

wiez werd opgevoerd. Dezelfde H. gaf 1806 te Breslau een verhandeling

over de muziek in het licht en componeerde vele instrumentaalstukken.

Holland (Constant in), geb. 1798 te Posen, was zanger en fluitist en werd

1829 muziekdirecteur aan het theater te Breslau. Van zijn compositiën kent

men kleine stukken voor klavier en een vaudeville: Nicolo Faganini.

Hollander (G h r i s t i a a n de), eigenlijk Ghristiaan Janszoon genaamd,

was een der voornaamste Nederlandsche contrapuntisten uit de 16e eeuw en

werd omstreeks 1520, vermoedelijk te Dordrecht, geboren. Tot 1549 schijnt

hij in zijn geboortestad gebleven te zijn en begaf zich vervolgens naar Oude-

naarde, waar hij Anton Liertz opvolgde als kapelmeester aan de St. Wal-

burg s -kerk. Deze betrekking bekleedde hij tot 1557, blijkens het kerkre-

gister, dat de woorden bevat : Christiaen Janszone, gezeid de Eollandere, wordt

afgedankt ten jare 1557. Vervolgens kwam hij in dienst van keizer Fer-

dinand I en na diens dood, 1564, van keizer Maxi mi liaan II. De be-

wering van sommigen, dat hij ten slotte kapelmeester van hertog Willem

II van Beieren was, schijnt op een misverstand te berusten. Het jaar van

zijn dood is niet met zekerheid bekend. — Van zijn compositiën zijn bekend

:

Cantiones variae 4, 5, 6, 7 etiam 8 vocum ad varia instrumenta apt. (Mun-

chen, 1570). — 2° Neue teutsche geistliche und weltliche Liedlein, mit 4, 5,

6, 7 und 8 Stimmen, welche ganz liehlick zu singen, und auf allerley Instru-

menten zu gelrauchen (Munchen, 1570). — 3° Triciniorum, quae tum vivae

vocis, turn omnis generis i?istrumentis musicis commodissime applicari possunt.

Fascicuius collectus et in lucem editus studio et opera Joannis Pickleri Schwan-

dorfensis (Munchen, Ad. Berg, 1573). — 4° Neue auserlesene teutsche Lie-

der mit fünf und mehr Stimmen zu singen und auf allerleg Instrumenten zu

gelrauchen (Neurenberg, Dietrich Gerlach, 1575). De verzameling 2'Aé-

saurus musicus, uitgegeven door Pietro Joanelli (Venetië, 1568), bevat

motetten voor 4, 5, 6 en 8 stemmen van Ghristiaan de Hollander. In de

Collectio operum musicorum Batavorum saeculi XFI van Gommer bevin-

den zich negentien motetten voor 4 en 5 stemmen van denzelfden meester.

Hollander (Se bast ia an de), ook Holoander geschreven, Nederlandsch

contrapuntist uit de 16e eeuw, geb. 1509 te Dordrecht, was kapelmeester van

hertog Willem I van Beieren en werd als zoodanig opgevolgd door Or-

lando Lasso. In de Collectio operum musicorum Batavorum van Gom-

mer bevindt zich een motet van hem, aanvangende met de woorden: y>Dum

transisset Salatum."' Ook in de verzameUng Liler Primus Cantionum sacrarum

{vulgo Molela vocant) qumque vocum ex optimis quïbusque Musicis selectarum



105

(Leuven, Petrus Phalesius, 1554) zijn compositiën van hem opgenomen.

Hij stierf 1562 te Munchen.

Hollander (Alexis), componist, geb. 24 Febr. 1840 te Ratibor in Sile-

zië, ontving zijn muzikale opleiding van Grell en A. W. Bach te Berlijn,

werd 1861 leeraar aan de muziekschool van Th. Kullak en 1865 directeur

van den Gaecilienverein aldaar. Van zijn compositiën zijn stukken voor

klavier en gezangen in druk verschenen.

_,

HoUandere (Jan de), ook JeandeHollande genaamd, Zuid-Neder-

landsch componist uil de eerste helft der 16e eeuw. Zijn compositiën komen

voor in de door Til man Susato te Antwerpen uitgegeven Livres de Chan-

sons (1543—1558) en Libri Ucclesiasficarum Cantionum (1553).

Hollanders (Herman), Nederlandsch toonkunstenaar uit de 1 7e eeuw,

was 1648 zangmeester aan de Maria-kerk te Breda en vervaardigde o. a. de

volgende werken: Parnassus Ecclesiasticus I. II. III. et IV. vooum^ oum

JSasso continuo (^Antverpiae, Apud Haeredes Petri Pkalesii Typographi mudces.

M.D.CXXXI) en Jubilus fiUorum Dei ex SS Patrum suspiriis musico concentu

una, duaius, trilus, quatuor vocibus decantandus. Cum Basso Generali ad

organum [Antverpiae, Apud Haeredes Petri Pkalesii Typographi musices.

M.B.CXXXIV). Laatstgenoemd werk werd 1648 herdrukt.

HoUandre (Charles Félix d'), Zuid-Nederlandsch componist, geb. op

het einde der 17^ eeuw in Henegouwen, was kapelmeester aan de Wal-

burgs-kerk te Oudenaarde en stierf aldaar 23 April 1750. Zijn compositiën,

bestaande in Missen en andere kerkmuziek, bevinden zich in manuscript in

het archief van genoemde kerk.

HoUandre of Hollander (Jean Baptiste d'), componist, geb. 1785 te

Gent, aldaar gest. 19 Nov. 1839, was stichter der Société de Sainte-

Gécile, directeur der Société d'harmonie de Saint-Sauveur en

lid der Académie des Beaux-Arts. Zijn compositiën zijn: Miserere

(1813); Hymne a la reconnaissance (1814); Messe et chant de Noël (1818);

een Mis, uitgevoerd in de Sint Ba v o-kerk (1821); een Mis Ier gelegenheid

van een kunstenaarsfeest ; vele motetten, o. a. : it Cantate Dominum''' en •» Quis

sicui Dominus" enz.

HoUbek (Se ver in), Duitsch orgelmaker, geboortig uit Zwickau, leefde op

het einde der 17e eeuw en vervaardigde o. a. 1695 te Schneeberg een orgel

van 39 klinkende stemmen.

HoUbuscli (Johann Sebastian), muziektheoreticus en componist, leefde

op het einde der 18e en in het begin der 19e eeuw als muziekonderwijzer

te Mainz. Behalve eenige stukken voor viool en violoncel, kent men van hem

een degelijk theoretisch werk, getiteld : Tonsystem, abgefasst in einem Gesprache

zweier Freunde (Mainz, 1792).
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Hollman (Joseph), violoncelvirtuoos, geb. 16 Oct. 1852 te Maastricht, ont-

ving aldaar het eerste onderricht in de muziek, zette later, als pensionnaire van

onzen koning, .zijn studiën in het buitenland voort en liet zich met grooten

bijval op verschillende concerten, zoowel hier te lande als elders, hooren. Op

dit oogenblik (1881) is hij eerste violoncellist bij de onder leiding van Hans
von Bülow staande hofkapel te Heiningen.

HoUmami (Marianne), geboren Crux, violiste en zangeres, geb. 1772

te Munchen, liet zich reeds op dertienjarigen leeftijd in het openbaar hoorend

Zij volgde 1790 haar vader naar Berlijn, waar zij vooral als zangeres grooten

opgang maakte en met zekeren Hollmann, naar men zegt een edelman uit

Holstein, in het huwelijk trad; zong 1797 te Mainz, later te Londen en te

Stockholm, en liet zich 1807 voor het laatst in Duitschland hooren. Latere

berichten over haar ontbreken,

HoUuba of Holuba (Franz en Wenzel), twee broeders en hoornvir-

tuozen uit Bohème, waren 1763 aan de hofkapel te Kassei, later aan de Ita-

liaansche Opera te Parijs, verbonden. Na 1788 schijnen zij naar Duitschland

teruggekeerd te zijn.

HoUy (Franz Andrea s), componist, klavier- en orgelspeler, geb. 1747

te Luba, was orkestdirecteur aan het theater van Brunian te Praag, 1769

aan dat van Koch te Berlijn en 1775 muziekdirecteur te Breslau, waar hij

1783 stierf. Onder zijn compositiën bevindt zich een opera: Der Kaufmann

von Sm^rna, 1775 te Berlijn in klavieruittreksel verschenen.

Holmes, Engelsch fagotvirtuoos, werkte 1793 te Londen op de concerten

van Salomon mede. Zijn spel werd zeer geroemd.

Holmes (Alfred), violist en componist, geb. 9 Nov. 1837 te Londen,

begon op jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen en werd koorknaap aan

het Oratory in King William-Street. In 1847 trad hij met zijn broeder

Henry (z. hieronder) voor het eerst in het openbaar op, maakte 1855—1861

kunstreizen door België, Duitschland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en

Nederland, vestigde zich 1864 te Parijs, waar hij 1866 een quartetvereeniging

in het leven riep, en maakte 1867 een nieuwe concertreis, door België, Ne-

derland, Duitschland en Busland. Te Petersburg bracht hij een symphonie

met koren: Jeanne d'Arc, ten gehoore; te Parijs werden later een andere

symphonie: La jeunesse de Shahspeare, en een opera: Inez de Castro, van

hem uitgevoerd. Voorts componeerde hij de symphonieën BoUn Eood^ Paris

(het beleg van 1878), Charles XII en Boméo et Juliette en de ouvertures

Le Cid en Les Muses. Hij stierf 4 Maart 1876 te Parijs.

Holmes (Henry), violist en componist, broeder van den vorige, geb. 7

Nov. 1839 te Londen, was, evenals zijn broeder, koorknaap aan het Oratory

en maakte tot 1865 kunstreizen met hem. In laatstgenoemd jaar begaf
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hij zich naar Kopenhagen, vervolgens naar Stockholm, waar hij korten

tijd bleef, en keerde toen naar Londen terug, waar hij als solo-violist en

quartetspeler zeer gezien was. Zijn voornaamste compositiën zijn : vier sym-

phonieën, een concertouverture, twee quintetten voor strijkinstrumenten, een

concert en andere stukken voor viool, twee cantates voor koor en orkest:

TiPraise ye the Lord'' en Christmas, en vele liederen.

Holmes (Edward), geb. 1797 in de nabijheid van Londen, ontving onder-

richt in de muziek van V. Novello, maakte 1827 een reis door Duitsch-

land en beschreef zijn indrukken van die reis in een boek, getiteld: A Eam-

ble among the Musicians of Germany (1828). Eenigen tijd later schreef hij

The Idfe of Mozart, including his correspo7idence, dat 1845 in druk verscheen

en o. a. door Otto Jahn, die later een biographie van Mozart schreef, ge-

prezen werd als het beste en geloofwaardigste der toen bestaande werken over

dien meester; een nieuwe uitgave zag 1878 bij Novello & G». te Londen

het licht. Voorts schreef H. een biographie van Puree 11 en een Analytical

and Thematic Index of Mozart's F. F, worls. Hij was als muziekonderwijzer

te Londen gevestigd en stierf aldaar 28 Aug. 1859.

Holmes (Geer ge), Engelsch organist uit het einde der 17e en den aan-

vang der 18e eeuw, werd 1704 aan de kathedraal te Lincoln aangesteld en

stierf 1720. Zijn compositiën bestaan in Anthems en een Ode for St. Cecilia's

day. — In de verzameling Catch that Catch can van Hilton (1652) komen

gezangen van zekeren Georgé Holmes, vermoedelijk den vader van den

organist van Lincoln, voor.

Holmes (John), organist aan de kathedi^aal te Winchester, in de laatste

helft der 16e eeuw, en organist te Salisbury, van 1602 tot 1610, schreef

voor de verzameling The Triumphes of Oriana een vijfstemmig madrigaal.

Zijn overige compositiën zijn niet in druk verschenen. — Zijn zoon, Tho-

mas H.
,

gest. 25 Maart 1638 te Salisbury, was lid der koninklijke kapel en

schreef eenige Catches (z. dit) voor de verzamehng Catch that catch can

van Hilton.

Holmes (William Henry), klavierspeler en componist, geb. 8 Jan. 1812

te Sudbury in Derbyshire, ontving zijn muzikale opleiding aan de 1822 op-

gerichte Royal Academy of Music te Londen en werd 1826 leeraai*,

later directeur, dier school, welke betrekking hij nog 1879 bekleedde. Onder

zijn leerlingen behoorden Stern dale Bennett, de twee Ma cf ar ren 's,

J. W. Davison e. a. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, concerten,

sonates, liederen en een opera.

Holmes (Augusta), klavierspeelster en toonzetster, geb. omstreeks 1850

in Ierland, vestigde zich te Parijs, waar zij in vele concerten optrad en o. a.

den tekst en de muziek eener opera: Héro et Léa7idre, schreef, die 1874 voor
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de directie van het Théatre du Ghateietten gehoore werd gebracht.

Nog heeft zij twee andere opera's: Astarte en Lancelot chi Lac, vervaardigd,

alsmede den psalm y)I/i exitii', 1873 uit-^evoerd door de Société philhar-

monique, en een Anda7ite pastorale 1877 uitgevoerd op de concerten van

het Chat elet-theater. Onder den pseudoniem Hermann Zenta heeft zij

eenige romances uitgegeven.

Holstein (Franz von), componist, geb. 16 Febr. 1826 te Brunswijk, was

de zoon van een hoofdofficier en zelf voor den militairen stand bestemd. De

toonkunst lachte hem echter meer toe dan het soldatenleven, vooral nadat hij

door Rob, Griep en kerl in de geheimen dier kunst was ingewijd. Terwijl

hij zich voor zijn officiers-examen voorbereidde, schreef hij heimelijk een kleine

opera: Zioei Nachte in Veneclig^ die hij 1845, toen hij luitenant geworden

was, in een vriendenkring liet opvoeren. IJverig zette hij zijn muzikale stu-

diën voort en beoefende vooral de opera-partituren der groote meesters. Nadat

hij den veldtocht in Sleeswijk-Holstein medegemaakt had, begon hij aan een

groote opera in 5 bedrijven, aan den roman Waverley van Walt er Scott

ontleend, die hij 1852 als adjudant van het Landweerbataillon te Seesen vol-

tooide. Hij zond het werk ter beoordeeUng aan Moritz Hauptmann, en

diens kritiek luidde zoo gunstig, dat H., zeer tegen den zin zijns vaders, zijn

ontslag uit den krijgsdienst nam en zich 1853 metterwoon te Leipzig vestigde.

Aan het conservatorium aldaar zette hij zijn studiën voort en componeerde

eenige kamermuziek, vierstemmige liederen en een concertouverture Loreley.

Ziekte noodzaakte hem, 1854 naar het ouderlijk huis terug te keeren, doch

1856 zocht hij Leipzig weder op en voltooide zijn studiën onder leiding van

Rietz en Hauptmann. Vervolgens deed hij een reis door Zuid-Duitschland

en ItaHë en bracht den winter 1856—1857 te Rome door. In 1858 bevond

hij zich te Berlijn, een jaar later te Parijs. Zijn zwakke gezondheid was oor-

zaak, dat hij eenige jaren moest laten verloopen, zonder een nieuw werk te

vervaardigen. Eerst 1869 verscheen weder een opera van hem, getiteld:

T)ie Eaideschacht. Zoowel de tekst als de muziek van dit werk was door

hem vervaardigd; het werd 1870 te Dresden voor het eerst vertoond en in

vele andere steden van Duitschland, ook in ons land, te Rotterdam, met bijval

ten gehoore gebracht. Zijn volgend werk : Der Erbe von Morley^ een komi-

sche opera, werd 1872 te Berlijn opgevoerd en 1876 verscheen Die Hoch-

lander, een jaar later Die Bergioerher. Behalve deze werken kent men van

hem een trio voor piano, viool en violoncel, de concertaria Beatrix en eenige

andere compositiên.

Holten (Karl VOn), klavierspeler, geb. 26 Juli 1836 te Hamburg, ontving

onderricht in de muziek van J a c q u e s S c lx m i 1 1 en van Gradener, zette

1854—1856 aan het conservatorium van Leipzig zijn studiën voort en ves-
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tigde zich als muziekonderwijzer en solospeler in zijn geboortestad. Zijn com-

positiën bestaan in kamermuziek.

Holtsch (Karl), cantor en muziekdirecteur aan het gymnasium te Guben

in Brandenburg, bevond zich nog 1845 in die betrekking. Hij schreef o. a.

een Gesangsohule (Guben, 1839).

HoltzheiU (Louis Alphonse), zanger, geb. 26 Juni 1827 te Parijs, was

eerst violist in verscheiden orkesten, doch wijdde zich later aan den zang en

studeerde aan het conservatoire, Jater in Italië onder leiding van Lamp er ti.

Omstreeks 1861 te Parijs teruggekeerd, zong hij korten tijd in de Opéra
Go mi que en bepaalde zich vervolgens tot het muziekonderwijs. Hij gaf een

boekje in het licht, getiteld: Bases de Vart du chant (Parijs, Girod,1865).

Holtzmann, organist en componist, was omstreeks 1770 aan de kerk te

Meersburg aan den Bodensee aangesteld. Zijn opvolger H a m m a beweert, in

een der Missen van H. de melodie gevonden te hebben, die later door Rou-
get de Lisle voor de Marseillaise gebruikt is.

Holtzner (Anton), kerkcomponist uit de 17e eeuw, heeft Missen, Motet-

ten en andere kerkmuziek nagelaten.

Holz (Karl), violist en vriend van Beethoven, geb. 1798 te Weenen,

waar hij staatsbeambte was, werd 1824 lid van het quartetgezelschap van

Schuppanzigh en 1829 directeur der Goncerts spirituels. Hij droeg veel

bij tot h t bekend maken van Beethovens werken te Weenen. Hij stierf

aldaar 9 Nov. 1858.

Holzbauer fjgnaz), componist, geb. 1711 te Weenen, was de zoon van

een leerhandelaar en werd door zijn vader voor de rechtsgeleerdheid bestemd.

Hij gevoelde echter meer neiging tot de muziek en sloot zich aan bij de koor-

knapen der S t e p h a n s -kerk, die hem tegen geringe vergoeding in het klavier-,

viool- en violoncelspel en in den zang onderwezen. De theorie der muziek leerde

hij uit den Qradus ad Parnassum van Fux. Ten einde naar Italië, het

toenmalige land der muziek, te komen, trad hij als secretaris bij den prins

van Turn en Taxis in dienst, doch vergezelde hem slechts tot Laibach en

ging toen met een Weener arts naar Venetië. Zes maanden later werd hij

door de koorts gedwongen, naar Weenen terug te keeren, en nadat hij gene-

zen was, werd hij directeur aan de Italiaansche Opera van graaf R o 1 1 a 1 in

Mahren. Met zijn jonge echtgenoote werd hij 1745 aan het hoftheater te

Weenen aangesteld, hij als muziekdirecteur, zij als zangeres. Twee jaren, later

maakte hij een reis naar Italië en werd 1750 hofkapelmeester te Stuttgart.

Zijn in 1753 te Schwetzingen opgevoerde opera 11 figlio delle Selve bezorgde

hem de betrekking van hofkapelmeester te Mannheim, waar hij o. a. zijn

opera's Issipile^ Isola disabitata en Don ChiscioUo ten gehoore bracht. Het

was gedurende zijn leiding, dat het Mannheimer orkest beroemd werd wegens zijn
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voortreffelijke uitvoeringen; of H., dan wel Cannabich, den concertmeester,

daartoe het meest bijdroeg, is niet bekend, In 1756 ondernam hij ten derden male

een reis naar Italië, Te Turijn werd 1757 zijn Nitetti, te Milaan 1759 zijn

meesterstuk: Alessandro nelV Indie, met grooten bijval ten gehoore gebracht.

Vervolgens begaf hij zich weder naar Mannheim, waar hij nog vele opera's,

oratoria en instrumentaalstukken en 1776 zijn eenige Duitsche opera: Gün-

ther von Schwarzhurg componeerde. In zijn laatste levensjaren was hij geheel

doof. Hij stierf 7 April 1783 te Mannheim. Zijn werken bestaan in oratoria,

26 vierstemmige Missen met orkest, 37 motetten en andere kerkmuziek, voorts

in een Duitsche en 10 Italiaansche opera's, zangspelen en balletten, 96 sym-

phonieën, 18 quartetten en 13 concerten voor verschillende instrumenten.

Onder zijn nagelaten papieren bevond zich een autobiographie, die in het

maandschrift Der musihalische Correspondent (October 1790) opgenomen is,

Holzbecher (Karl David), tenoorzanger, geb. 1779 te Berlijn, was aan

de koninklijke Opera aldaar verbonden en stierf 20 Mei 1830.

Holzblasinstrumenten, Hoogd., z. houten blaasinstrumenten.

Holzbo^en (Joseph), vioolvirtuoos en componist, was omstreeks het mid-

den der 18e eeuw lid der hofkapel te Munchen en maakte 1753 een reis

naar Italië, ten einde zijn studiën onder leiding van Tart in i te voltooien.

Hij stierf 1779 als gepensionneerd kamermusicus te Munchen, Zijn compositiën,

waaronder 6 symphonieën, 6 strijktrio's en een trio voor hobo, fagot en hoorn,

zijn niet in druk verschenen.

Holzer (Johann), organist te Weenen, componeerde liederen mei kla-

vierbegeleiding, die 1779 in druk verschenen, en sonates voor klavier met

begeleiding van andere instrumenten.

Holzflöte of Holzpfeife, een zelden voorkomend fluitwerk in het orgel.

Holzhauser (Heinrich), geb. 1675 te Weenen, aldaar gest. 8 Maart

1726, was hofkapelmeester en muziekdirecteur van keizerin El eo nor e.

Holzheu, orgelmaker^ leefde in de laatste helft der 18e eeuw te Ottobeu-

ren in Schwaben.

Holzin^er (Pater Benedictus), kerkcomponist en Benedictijner-monnik,

geboortig uit Beieren, leefde omstreeks het midden der 18e eeuw. Zijn com-

positiën zijn niet in druk verschenen.

Holzmann (Anton), kerkcomponist en Benedictijner-monnik, was in den

aanvang der 17e eeuw Subprior in het Maria-klooster te Schutter in Breis-

gau en gaf eenige zijner compositiën in het licht.

Holzmann (D a n i e 1) , Meesterzanger te Augsburg, leefde in de tweede

helft der 16e eeuw.

Holzmiller (Eduard), tenoorzanger en liederencomponist, geb. omstreeks

1806, was aan de Opera's te Weenen, Berlijn en Hannover verbonden en
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verliet 1842 het tooneel. Eenige liederen van hem zijn te Hannover in druk

verschenen. Zijn echtgenoote, Betty Vio, was een goede zangeres.

HomauD of Hohmann, Duitsch componist, geb. 1811 te Memel, was ka-

pelmeester aldaar en bracht er zijn opera's Karl XII (1844) en Die Küsse

(1846) ten gehoore.

Homati (T omm as o), Italiaansch componist uit de 16e of 17e eeuw, gaf

Missen en Psalmen van zijn compositie in druk.

Homberger (Paul), componist en contrapuntist, geb. 1560, was cantor

te Regensburg en stierf aldaar 1634.

Hornet (Abbé), Fransch componist, was omstreeks 1730 koorknaap aan

de kathedraal te Ghartres, werd vervolgens kerkzanger te Amiens en verkreeg

eindelijk de betrekking van muziekmeester aan de Nótre-Dame te Parijs,

in welke stad hij 1777 stierf. Motetten van hem bevinden zich in manus-

cript in de bibliotheek te Parijs.

Homeyer (Joseph Maria), orgelvirtuoos en componist, geb. 1814 te

Lüderode in het Hartsgebergte, maakte vele concertreizen en werd kapel-

meester van den hertog van Lucca. Van zijn werken kent men symphonieën,

orgelstukken, gezangen en een boek, getiteld: Choralbuch für d. Altar- und

Responsorien-Gesang der Katholischen Kirche nach Eömisoher und Mainzischer

Singweise, vierstimmig, enz. (1835).

Homilias (Gottfried August), organist en componist, leerling van

Joh. Seb. Bach en leermeester van Joh. Ad. Hiller, geb. 2 Febr. 1714

te Rosenthal op de grenzen van Saksen en Bohème, werd 1742 organist aan

de Vrouwenkerk te Dresden, 1755 muziekdirecteur aan de drie voornaamste

kerken en cantor aan de Kruisschool aldaar en stierf 1 Juni 1785. Zijn

orgelspel werd zeer geroemd. Zijn belangrijkste werken zijn de Motetten, die

als modellen van die soort van compositiën genoemd kunnen worden; hij

schreef er 32; sommige daarvan zijn opgenomen in de volgende verzamelin-

gen: Fierstimmige Motetten, van J. A. Hiller, Heilige Caecilia, van San-

der (Berlijn, 1818—1819), Kircllïche Chorgesdnge (Stuttgart, 1857) en Aus-

waJilf van Trautwein. Proeven van zijn orgelmuziek vindt men in Kör-

ners Orgelvirtuos. Een Fater Noster is opgenomen in de Vocal Scores van

Huil ah. Onder zijn gedrukte werken bevinden zich nog een Passionscan-

tate (1775), een WeihnacMsoratorium (1777) en Sechs Deutsche Arien für

Freunde ernsthafter Gesange (1786). Zijn ongedrukte compositiën zijn nog

talrijker; zij bevinden zich deels in de koninklijke bibliotheek te Berlijn, deels

in het Archief van het Kruiskoor te Dresden.

Hoiuilins (L.), Russisch klavierspeler en componist, leerling van Anten

Rubinstein, schreef o. a. een Nocturne^ een Moment musical en een

werk, getiteld: Gammes dans tous les tons et pour teus les degrésy réunis



112

d'après la Methode d'Antoine Rubinstein. Deze werken zijn bij Bessel te

Petersburg in druk verschenen.

Homiuerte, Engelsch orgelvirtuoos uit de laatste helft der 18e eeuv^r, was

kamermusicus te Londen en maakte 1786 een reis naar Duitschland, bij welke

gelegenheid hij zich o. a. te Hamburg liet hooren. Van zijn compositiën zijn

sonates voor klavier in druk verschenen.

Homophoon (<5/ió^wi^o^), Gr., letterlijk: eenstemmig. Een muziekstuk wordt

gezegd in homophonen stijl geschreven te zijn, wanneer daarin slechts één me-

lodievoerende stem voorkomt en de andere stemmen aan haar ondergeschikt

zijn, d. w. z. geen melodische beteekenis hebben. Tegenover homophoon

staat polyphoon (z. dit). Vele muziekstukken zijn afwisselend in homo-

phonen en in polyphonen stijl geschreven.

Honauer (Leontzi), klavierspeler en componist van Duitsche afkomst,

was in de tweede helft der 18e eeuw als muziekonderwijzer te Parijs geves-

tigd en leefde nog 1785. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen

:

Quatre quatuors pour Ie clavecin, avec accompagnement de deux violons et

basae, et deux cors ad libitum en eenige klaviersonates.

Honderd acht en twintigste noot, Ned. ; quinquies unca. Lat. ; quin-

TUPLE CROCHE, Fr. ; de kortste in de muziek gebruikelijke noot ; komt zel-

den voor.

Hondt (Gornelis de), in het Latijn genaamd: Cornelius Canis

(z. CANTS).

Hondt (G heerkin of Gerard de), Nederlandsch contrapuntist uit de

eerste helft der 16e eeuw. Een verzameling vierstemmige gezangen, manus-

cript van het jaar 1542, voorhanden in de bibliotheek te Kamerijk, bevat van

dezen kunstenaar zeven chansons (zes Fransche en een Vlaainschen), een kerk-

gezang ^^Inclina Domine aurem tuam"^ de Missen ^^Benedictus Dominiis Deus

Israël", )->Panis quem ego dabo'\ y>Fidl ferusalem descendentes"^ en het motet

'»Vox dlcentes clama". Coussemaker heeft het Kyrie der Mis y> Ben edictus

Dominus'' opgenomen in zijn Notice sur les Collections musicales de la biblio-

tèque de Cambrai.

Honhon (Adrien), Belgisch componist, ontving zijn muzikale opleiding

aan de muziekschool te Luik, waar hij omstreeks 1870 den prijs behaalde in

het oi-gelspel en het contrapunt, en schreef o. a. een komische opera : Mon-

sieur Tom, die 1877 te Tongeren vertoond werd.

Honorio (R om o al do), monnik en componist, leefde in de helft der 17e

eeuw in Italië. Zijn compositiën bestaan in vier- tot achtstemmige Missen

en andere kerkmuziek, voorts in concerten voor een tot vier stemmen, met den

Basso continuo voor het orgel.

Hooch of Hoock (Dirk van der), Nederlandsch schrijver over muziek,
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leefde omstreeks het midden der 18e eeuw en gaf o. a. een boek in het lïcht^

getiteld : Grondslag van 't Vocaalmuzijk, waarin de grondregelen en alle soorten

van transposiliën aangewezen worden. Om binnen weinig tijds tot de muziek-

kunde te geraken. Op de oudste uitgave van dit werk, van 1735, heet de

schrijver H. van der Hooch; op de uitgave van Morterre (1769) : Dirk

van den Hoock, op die van J. Lindenberg, van J. RomandeJonge
en van P. Aldewerelt: Dirk van der Hoock.

Hoofdaccoorden, Ned.; hauptaccorde, Hoogd.; accords fondamentaux,

Fr. — Dit woord komt voor in verschillende beteekenis; ten eerste verstaat

men er onder de groote en kleine-terts-drieklanken ; ten tweede, de accoorden

in hun oorspronkelijke gedaante, zooveel als grond- of st amaccoo rden

(z. dit); ten derde, de voornaamste accoorden der toonschaal: de drieklanken

der tonica, dominant en onderdominant, het dominant-septime-accoord en het

dominant-none-accoord; de overige accoorden der toonschaal heeten neven-

ace o o r d e n.

Hoofdcadans, Ned. ; h.\uptcadenz, Hoogd. ; z. cadans en toonsluiting.

Hoofdkanaal, z. kanaal.

Hoofdmanaaal, Ned, ; hauptmanual, Hoogd.; het voornaamste klavier van

een orgel.

Hoofd-septime-accoord, Ned. ; hauptseptimenaccord, Hoogd. ; het domi-

nant-septime-accoord, liggende op den vijfden trap der toonschaal.

Hoofdstemmei), Ned.; hauptstimmen, Hoogd.; de voornaamste stemmen

van een muziekstuk. Ook noemt men aldus die orgelregisters, welke den toon

aangeven van den toets, dien men aanslaat; in tegenstelling van neven- of

vulstemmen, die de terts of de quint laten hooren van den toets dien men

aanslaat.

Hoofdthema, Ned. ; hauptthema, Hoogd. ; het voornaamste thema van een

muziekstuk.

Hoofdtoon, Ned.; hauptton, Hoogd.; z. tonica.

Hoofdtoonsoort, Ned. ; haupttonart, Hoogd. ; de in een muziekstuk voor-

heerschende toonsoort.

Hoofdventiel, z. cancellenventiel.

Hoofdwerk, Ned.; hauptwerk, het voornaamste pijpwerk in het orgel.

Hoo^, Ned.; hoch, Hoogd.; alto, Ital.; haut, Fr.; high. Eng.; aldus

noemt men een fijnen, dunnen, door snelle luchttrillingen voortgebrachten toon.

Hoe sneller de trillingen zijn, des te hooger is de toon. De begrippen hoog en

laag zijn ook in de muziek zeer betrekkelijk en van vele omstandigheden af-

hankelijk. Voor instrumenten of stemmen die zich bij voorkeur in het hooge

register bewegen, zooals de fluit, de viool, de sopraan, is b. v. de toon d' een

lage, voor de bas-instrumenten en -stemmen daarentegen een hooge toon.

n. 8



114

Hook (James), geb. 1746 te Norwich, ontving onderricht in de muziek

van den organist Garland en kwam op jeugdigen leeftijd te Londen, waar

hij gedurende meer dan vijftig jaren als organist werkzaam was. Hij stierf

1827 te Boulogne. De lijst zijner voornaamste werken, waaronder een groot

aantal opera's, het oratorium The Ascension en meer dan 2000 sonffs, is te

vinden in G r o v e ' s Dictionary of Music and Musicians.

Hooper (Edmond), Engelsch organist en componist, geb. vermoedelijk

1553 te Halberton in Devon, werd 1588 muziekdirecteur aan West minst er

Abbey te Londen en stierf aldaar 1621. Hij was een der tien componisten

die de melodieën bewerkten voor Tke W/iole Book of Psalms^ 1592 bij Es te

in druk verschenen. Drie zijner AntJiems zijn opgenomen in de verzameling

van Barnard; zes andere, alsmede eenige Psalmen en Responsoriën, inBar-

nard's manuscripten verzameling (bibUotheek der Sacred Harmony So-

ciety), en twee Anthems in de verzameling van Tudway. Hij compo-

neerde ook twee stukken voor de Teares or Lamentaoions van L e i g h t o n (1614).

Hoorn, Ned.; horn, Hoogd., Eng.; cornu, Lat.; corno, Ital. ; cor, Fr.;

een koperen blaasinstrument van zeer ouden oorsprong. Bij de Egyptenaars

en de Chineezen, zoowel als by de Grieken en Romeinen, kwam het onder

verschillende gedaanten voor. Li de middeneeuwen had men hoorns van goud,

zilver, ivoor, hout en buffelhoorn, riikelijk met snijwerk versierd; bij de Noor-

delijke volken kwamen ook bronzen hoorns voor. Tot aan de 11e eeuw was

de hoorn niet zoozeer als muziekinstrument, dan wel als signaalinstrument, in

gebruik en werd vóór de invoering der klokken in het avondland o. a. ge-

bezigd, om van den kerktoren het volk bijeen te roepen. Na de 11e eeuw

begonnen reizende muzikanten zich op de beoefening van den hoorn toe te

leggen en Van lieverlede verkreeg het instrument de gedaante die het heden

heeft; althans de cirkelvormige hoorns waren reeds in de middeneeuwen bekend.

Een groote rol speelde dit instrument in de bosschen, voornamelijk bij jachten,

vandaar de naam jachthoorn of waldhoorn (eigenlijk woudhoorn), Ital.

corno da Caccia. De oude waldhoorn, die zijn benaming tot heden be-

houden heeft, verschilde van den tegenwoordigen orkesthoorn hierin, dat hij geen

zetstukken had en dat de pijp tot een driedubbelen cirkel gewonden was van zoo

erooten omvang, dat de speler het instrument schuinsch om het lijf kon han-

gen, in diervoege, dat het op zijn eenen schouder rustte. In den aanvang der 18e

eeuw werden de hoorns tot een concert a quatre vereen igd, of in vereeniging

met hobo's (oboi da caccia) bij de jacht gebruikt. Omstreeks denzelfden tijd werd

de hoorn in Duitschland voor het eerst als orkestinstrument aangewend ; althans

bij de keizerlijke hofkapel te Weenen waren 1712—1740 Wen zei Rossi en

Friedrich Otto als ))jagerhoornisten" aangesteld, en Mattheson zegt

1713 in zijn werk Das neu eröffnete Orchester: »Das Corwo da caccia ist schon
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sehr en vogue gekommen; die brauchbarsten haben F als Stimmung. Sie

klingen auch dicker und füllen besser als die übertaubenden und schreienden

Clarinen (trompetten), weil sie um eine Quinte tiefer stehen" (d. w. z. een

quint lager klinken, dan hun noten geschreven slaan). Handel, in zijn

Wasserfahrtmusik, en Bach, in zijn Cantates, in de Göthener Concerten,

in de Emoll-Wis enz., gebruiken twee hoorns, hetzij als solo-, hetzij als vul-

stemmen. Lotti en Scarlatti voerden dit instrument in Italië, Handel,
met zijn opera Radamisto, in Engeland in (1720); in Frankrijk werd het

eerst later bekend. Vroeger beweerde men, dat de w^aldhoorn 1680 in Frank-

rijk was ))uitgevonden", doch die bewering is gebleken onjuist te zijn. Vol-

gens Lavoix {Histoire de l'instrumentation, blz. 133) is de hoorn 1765 in

Frankrijk ingevoerd, doch de Fransche partituren bewijzen, dat dit instrument

er reeds vroeger bekend was, en Lavoix zelf zegt op een andere plaats van

bovengenoemd werk, dat reeds Lulli (gest. 1685) in zijn Biverlissement de

cour, jachthoorns aanwendde. Bij anderen leest men weder, dat Gossec
1757 den hoorn in het Fransche orkest invoerde. Hoe het zij, zeker is het,

dat Camp ra de eerste was die, met zijn Achille el Deïdamie, de hoorns in

het orkest der Fransche Opera bracht. Aanvankelijk waren er twee hoorns

in het orkest; Méhul wendde het eerst vier hoorns aan, in de ouverture

zijner opera Horatius Codes.

De hoorn is, evenals de trompet, een zoogenaamd natuurinstrument, d. w. z.

hij bezit niet alle tonen der schaal, maar slechts de natuur- of aliquot-
tonen (z. dit) van een bepaalden grondtoon:

if—Jr

De met het vraagteeken gemerkte toon f behoort eigenlijk niet tot de na-

tuurtonen; de toon die op den hoorn tusschen e" en g" ligt, is iels hooc^er

dan f en iets lager dan fis.

Behalve deze tonen bezit de hoorn nog de contra-G, die echter op de
meeste hoorns slecht klinkt.

Ten einde de overige tonen der schaal te verkrijgen, moest in vroeger tijden de
speler den trechter van den hoorn met de hand geheel of ten deele dichtstoppen,

waardoor de toon een kleine of een groote secunde verlaagd werd. Deze zooge-

naamde GESTOPTE tonen verschillen echter te veel in timbre van de natuurtonen

en klinken veel doffer. Om dus de hoorns met effect in muziekstukken van alle

toonsoorten te kunnen gebruiken, had men instrumenten van verschillende

8*
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grootte noodig, die elk de natuurtonen in de vereischte toonsoort aangaven.

De meest gebruikelijke hoorns waren die in F, Es, D, C en\a.ag B (Bes). Een

«roote verbetering was het, toen 1753 de hoornist H ampel, die, naar men

zeo-t, het eerst de gestopte tonen aanwendde, de beugels of zetstukken

(bogen, Hoogd. ; corps de rechange, Fr.) uitvond; dit zijn kleine roeren,

die aan den hoorn bevestigd worden en den grondtoon, bijgevolg ook de overige

tonen van het instrument, veranderen. De instrumentmaker Werner was de.

eerste die een hoorn volgens de opgaven van H ampel vervaardigde en er den

naam van maschinenhorn of tnventionshorn aangaf. Nog was de hoorn niet

volmaakt. Wanneer namelijk een muziekstuk plotseling in een anderen toon

overging, zoodat de hoornist geen tijd' had, een anderen beugel op te zetten,

zag de componist zich dikwijls genoodzaakt, belangrijke noten voor den hoorn

•weg te laten; de partituren der groote meesters uit het einde der 18e en het

begin der 19e eeuw bewijzen dit; hij moest dan zijn toevlucht nemen tot de

gestopte tonen, die slechts in enkele gevallen van goede uitwerking zijn en

in het lage register van den hoorn nagenoeg geheel ontbreken. Verschillende

pogingen werden gedaan om dit gebrek te verhelpen. Charles Glagget

te Londen liet twee hoorns, een in D en een in Us, in diervoege vereenigen,

dat zij beide door middel van één mondstuk aangeblazen konden worden

;

doch ook deze uitvinding was onvoldoende, evenals die van Kölbel, Türr-

schmidt en anderen. Eerst 1814 gelukte het den hoornist Heinrich

Stölzel en den hoboïst BUihmel, door het aanbrengen van ventielen,

den hoorn tot een chromatisch instrument te maken. Aangaande de mecha-

niek van .dien nieuwen hoorn en de wijzigingen die dit instrument na Stöl-

zel heeft ondergaan leze men het artikel ventielhoorn.

De tegenwoordig in de meeste orkesten gebruikelijke hoorn met drie ven-

tielen heeft een chromatischen omvang van contra-/?* tot driegestreept c; de

tonen onder groot C zijn evenwel, althans op lage hoorns, moeilijk aan te

blazen en komen zelden voor. De noten voor den hoorn worden grootendeels

in den vioolsleutel geschreven en klinken op den (7-hoorn een octaaf, op den

D-hoovn een septime, op den ^^-hoorn een groote sext, op den ^-hoorn een

kleine sext, op den i^-hoorh een reine quint, op den (r-hoorn een kleine quart,

op den J^-hoorn een groote terts, op den ^-hoorn een kleine terts, op den

hoogen 5-hoorn een groote secunde en op den lagen 5-hoorn een groote none

lager dan zij geschreven staan. Dit geldt echter alleen voor de in vioolsleutel

geschreven noten. Worden daarentegen de noten in bassleutel geschreven, het-

geen voor de noten der laatste octaaf bijna altijd het geval is, dan klinken zij,

op den C-hoorn zooals zij geschreven staan, op den i)-hoorn een groote secunde

hooger, op den ^^-hoorn een kleine terts hooger, enz. Zoo zal b. v. de vol-

gende passage:
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aldus klinken:
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geleverd, o. a. J. Span da w, J. N. Potdevin, H. Eeckhoff en W.

Breed hof f.

Hoornbasje, Ned. ; HORNBassLEiN, Hoogd.; een verouderde fluitstem 2 vt.

in het orgel.

Hoornbeek (Come lis), Nederlandsch orgelmaker uit den aanvang der

18e eeuw, vervaardigde o. a. 1716 voor de Nieuwe Luthersche Kerk te Am-

sterdam een orgel van 37 stemmen, drie klavieren en pedaal. Het volgend

jaar repareerde hij een orgel te 's Hertogenbosch.

Hoornist, Ned., hornist, Hoogd. ; corniste, Fr. ; hornplayêr, Eng.

;

hoornblazer.

Hoornmoziek) militaire muziek voor hoorns, trompetten, bazuinen en andere

koperen instrumenten. Een bijzondere soort hiervan is de Russische hoorn-

muziek, uitgevoerd op hoorns die elk slechts één toon hebben.

Hoornsourdine, een met doek overtrokken stukje hout of karton, dat, in

den trechter van den hoorn gestoken, den toon van het instrument dof maakt.

Hoorntje, een kleine 2 vt. gemshoorn in het orgel.

Hopfe (H e i n r i c h J u 1 i u s) , muziektheoreticus en componist, geb. 1 8 Jan.

1817 te Heldrungen in Pruisen, studeerde te Berlijn in de philosophie en

ontving zijn muzikale opleiding aan de Akademie van Kunsten aldaar. Hij

vestigde er zich als muziekonderwijzer en werd directeur van eenige orkest-

vereenigingen. Behalve door het oratorium Die Auferwechung des Lazarus, is

hij bekend door symphonieën (negen in getal), ouvertures, kamermuziek, lie-

deren, koralen, klaviermethodes en door een VerzeicJiniss classischer und vor-

züglicJier Compositionen für das Pianoforte zu zwei tmd vier Handen (Ber-

lijn, 1850).

HopfiFer (Ludwig Bernhard), componist, geb. 7 Aug. 1840 te Berlijn,

ontving zijn muzikale opleiding aan de school van Kullak aldaar en com-

poneerde o. a. de opera Frithjof^ die 1871 in de Koninklijke Opera te Ber-

lijn werd opgevoerd, alsmede de cantate Barlarossa^ in hetzelfde jaar, ter

eere van de uit Frankrijk terugkeerende troepen, ten gehoore gebracht. Nog

schreef hij een komische opera: Ber Trager Student en een psalm voor koor

en orkest. Tengevolge van zwakke gezondheid zag hij zich genoodzaakt 1872

naar Italië te gaan, keerde 1875 naar Duitschland terug, doch stierf reeds

21 Augustus 1877 in het Niederwald bij Rüdesheim.

Hopkins (Edward John), geb. 30 Juni 1818 te Westminster, was orga-

nist aan verschillende kerken van Londen en lid van de Musical Anti-

quarian Society. Behalve door vele Anthems is hij bekend door een boek

over het orgel, getiteld: The Organ, lts History and Construction, dat reeds

tweemaal herdrukt werd.

Hopkins (John), broeder van den vorige, geb. 1822 te Westminster, werd
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1839 organist te Islington en volgde 1856 zijn neef, John L ar kin H. op

als organist aan de kathedraal te Rochester. Van zijn compositiën, bestaande

in Anthems^ Songs^ Hymn tunes enz., zijn slechts weinige in druk verschenen, .

HopkiiiS (John Larkin), neef van den vorige, geb. 1820 te Westmin-

ster, werd 1841 organist te Rochester en 1856 organist van Trinity Col-

lege te Cambridge, waar men hem 1867 tot Doctor in de Muziek benoemde.

Hij stierf 25 April 1873 te Ventnor. Van zijn compositiën is een verzame-

ling Anthems in druk verschenen.

Hopkinson (John and James), pianoforte-fabrikanten, tot 1846 te Leeds,

later te Londen gevestigd.

Hoppe (Johann Gottlieb), organist te Grünberg en cantor te Hirsch-

berg, geb. 1774, gaf eenige koraalmelodieën in het licht.

Hoppenbrouwers (W.), zangeres, geb. te 's Gravenhage, ontving onder-

richt in den zang van F. H. Lub eek, later van Banderoli, en zong in

de jaren 1840—1850 op vele concerten hier te lande.

Hopper (Karl), Duitsch toonkunstenaar, leefde in de eerste helft der

17e eeuw aan het hof te Londen, waar 1636 een groote compositie van hem,

getiteld : Fleamcre of the King, ten gehoore werd gebracht.

Hopser, Hoogd., een snelle danswijze in |-maat.

Horak (Wen zei Emannel), organist, muziekgeleerde en componist, geb.

1800 te Mscheno-Lobes in Bohème, gest. 1 Sept. 1871 als regens chori

te Praag, had als componist van kerkmuziek een goeden naam. Ook schreef hij

een theoretisch werk, getiteld : Die MehrdeuiigJceit der Har7nonien, nach leicht

fasslicken, aus der harmonischen Progressio7i entlehnten Grundsdtzen (Leipzig, 1846).

Horn, Hoogd., Eng.; z. hoorn.

Hom, Duitsch vioolvirtuoos en componist, was omstreeks 1755 concert-

meester van graaf Brühl te Dresden en gaf in het jaar 1760 symphonieën,

vioolconcerten en andere compositiën in het licht.

Horn (August), componist, geb. 1 Sept. 1825 te Freiberg in Saksen,

ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig^ in welke

stad hij zich vestigde. Hij componeerde werken voor orkest, voor zang en voor

klavier, alsmede een opera: Bïe i\"d!c/iöa/», die 1875 te Leipzig opgevoerd werd.

Horn (Ferdinand), harpvirtuoos, geb. te Breslau, bevond zich 1786 te

Berlijn, maakte vele kunstreizen door Duitschland en werd overal luide toe-

gejuicht. Sedert 1813 heeft men niets meer van hem vernomen.

Horn (Gottfried Joseph), instrumentmaker, geb. 1739 te Nickern bij

Dresden, vervaardigde in de jaren 1772—1796 goede klavieren. ~ Ook zijn

broeder, Johann Gottlob H.
,
geb. 1748 te Nickern, gest. 1796, was kla-

viermaker en als zoodanig te Dresden gevestigd. Zijn instrumenten werden

zeer geroemd.
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Horn (Heinrich), harpvirtuoos, geb. 1789 te Parijs uit Duitsche ouders,

kwam op tienjarigen leeftijd te Londen, waar hij gedurende zeven jaren ijverig

het harpspel bestudeerde en 1805 zijn eerste concert gaf. Hij was een der

eersten in Engeland die de harp a doublé mouvement bespeelden, maakte

kunstreizen door Schotland en Ierland en vestigde zich vervolgens als muziek-

onderwijzer te Londen. Hij gaf vele compositiën, alsmede een methode voor

harp, in het licht.

Horn (Karl Friedrich), componist, geb. 13 April 1762 te Nordhausen,

ontving onderricht in de muziek van den organist Schröter en kwam op

twintigjarigen leeftijd te Londen, waar hij zijn eerste klaviersonates in het

licht gaf. Op aanbeveling van dementi werd hij muziekonderwijzer der

koninklijke prinsen, als opvolger van Ghristian Bach, en was van 1789

onafgebroken in koninklijken dienst. George IV benoemde hem 1823, in

de plaats van William Sexton, tot organist zijner kapel. Hij stierf

5.Aug. 1830. Zijn compositiën bestaan o. a. in Military Bivertimenfo' s,

Twelve TJiemes with Variations, Sonates voor klavier enz. Ook schreef hij

een theoretisch werk : Treatise on Thorough Bass.

Hom (Charles Edward), zanger en componist, zoon van den vorige,

geb. 1786 te St. Martin-in-the-Fields (Lonrlen), ontving zijn muzikale opleiding

van zijn vader en van den zanger Rauzzini. Hij trachtte een betrekking

als concertzanger te verkrijgen, doch slaagde niet in die poging en legde zich

op de compositie toe. Zijn eerste opera's maakten weinig opgang, doch met

The Bee Hive (1811) behaalde hij groot succes; daardoor aangemoedigd

schreef hij gedurende de jaren 1811—1830 een groot aantal werken voor

het tooneel, o. a. : The DeviVs Bridge, Godolphin, The Ninth Statue, The

Woodmans Rui, The Wizard, The Persian Hunters, Charles the Bold^ The

Mection, Peveril of the Peak, Lalla Roohh en Honest Frauds. Laatstgenoemd

werk bevat een ballade ^^The deep, deep Sea", die 1830 door Malibran

gezongen en zeer populair werd. H. was 1814—1831 als zanger en com-

ponist aan verschillende tooneelen verbonden en werd vervolgens muziekdirec-

teur aan Oly m pic-t heatre. Omstreeks 1833 begaf hij zich naar Nieuw-

York, waar hij vele zijner werken met bijval ten gehoore bracht, keerde 1843

naar Londen terug, waar zijn oratorium Satan uitgevoerd en hij tot muziek-

directeur aan Princess's-Theatre aangesteld werd, en begaf zich 1847

ten tweeden male naar Amerika, ditmaal naar Boston, waar hij directeur der

Handel- and Hay dn-Society werd en 21 Oct. 1849 overleed. Eenjaar

voor zijn dood bracht hij nog een bezoek aan Engeland, ten einde zijn orato-

rium DanieVs Prediction ten gehoore te brengen. Van zijn compositiën ver-

dient nog vermelding een verzameling Indian Melodies (Londen, 1813).

Hornbugle, Eng., z. buglehorn.
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Hornpipe, Eng,, hompijp, een Engelsche dans, met hoed en rotting en op

klompen te dansen, in |-, |- of |-maat. De naam is vermoedelijk afkom-

stig van een Engelsch blaasinstrument, bestaande uit een fluitje met toon-

gaten en een hoorn aan het einde. In de vorige eeuw werden vele hornpipes

gecomponeerd ; de oudste waren gewoonlijk in |-maat, de latere in |-maal ge-

schreven. Handel eindigt het zevende zijner 12 groote Concerten met een

soort van hornpipe, en het koor i>Noio Love, that evérlasüng hoy\ in de Semele

van denzelfden componist, draagt tot opschrift : alla Rornpipe.

Hornstein (R o bert von), componist, geb. 1833 te Stuttgart, ontving zijn

muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, leefde vervolgens in

Zuid-Duitschland en Zwitserland en werd 1873 leeraar aan het conservatorium

te Munchen. Zijn compositiën bestaan in opera's, balletten en stukken voor

klavier. Zijn opera Der Dorfsadvocat werd 1872 te Munchen opgevoerd.

Horr (Peter), klavierspeler, geb. 13 Juli 1800 te Kleinsteinheim bij

Hanau, ontving zijn muzikale opleiding van J. Voll weiier te Offenbach en

vestigde zich 1828 als muziekonderwijzer te Frankfort a. d. M. Zijn com-

positiën bestaan in instructieve werken, in klaviersonates en in arrangemen-

ten van klassieke werken, o. a. van opera's van Mo z art.

Horsley (William), organist, klavierspeler en componist, geb. 15 Nov.

1774, ontving het eerste onderricht in de muziek van Theodore Smith

en beoefende het orgelspel onder leiding van de gebroeders Pr ing en van

Dr, Callcott, later zijn schoonvader. Hij was aan verschillende kerken als

organist werkzaam, werd 1800 baccalaureus in de muziek aan de univer-

siteit te Oxford en richtte met Galcott een zangvereeniging op, voor welke

hij vele compositiën vervaardigde. Hij stierf 1 2 Juni 1 858. Mendelssohn was

zeer bevriend met hem. Van ziyc\ compositiën zijn vooral de (r^^^* in Engeland

zeer gezocht, en wel büzonder de volgende: T>By Celias arbour", yySee the cha-

riot at TiancC\ y>Mine he a cof\ y>Coldis Cadtoallo s tongué" en j>0 Nighüngale.^^

Horsley (Charles Edward), zoon van den vorige, geb. 1822 te Lon-

den, ontving onderricht in de muziek van Moscheles en begaf zich 1839,

op raad van Mendelssohn, naar Kassei, ten einde onder leiding van

Hauptmann de compositie te beoefenen. Later voltooide hij zijn studiën

onder leiding van Mendelssohn, te Leipzig. In Engeland teruggekeerd,

werd hij organist aan de S t. J o h n ' s -kerk te Notting Hill en schreef eenige

oratoria: David, Josepk en Gideon^ alsmede een Anthem voor de inwijding

der kerk te Fairfield, vele stukken voor klavier, liederen en de muziek voor

Milton's Comiis. Hij verliet Engeland 1868, begaf zich naar Austrahë en

bracht te Melbourne, bij gelegenheid van de opening der stadsgehoorzaal

(1870), zijn cantate Euterpe ten gehoore. Van Melbourne begaf hij zich naar

de Vereenigde Staten en stierf 1876 te Nieuw-York.
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Horta y Lleopart (Anastasio), Spaansch organist en componist, geb.

in de tweede helft der 18e eeuw, ontving onderricht in het klavier- en orgel-

spel van José Maseras; in de compositie, van Andrevi en Queralt.

Hij was organist aan verschillende kerken te Barcelona, waar hij 12 Febr.

1843 stierf. In de kunst van improviseeren was hij een meester, en zelden

speelde hij bestudeerde stukken. Hij schreef eenige compositiën voor zang

met orgelbegeleiding en voor orgel alleen en vormde een groot aantal goede

leerlingen.

Horzalka (Johann), klavierspeler en componist, geb. 1778 te Triesch in

Mahren, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, een orga-

nist, die hem 1799 tot voortzetting zijner studiën naar Weenen zond, waar

hij bij Moscheles klavier en bij Em. Forst er compositie studeerde. Hij

vestigde zich in genoemde stad en componeerde vele Missen en andere kerk-

muziek, ouvertures, stukken voor klavier, liederen enz. Hij stierf 9 Sept.

1860 te Penzing bij "Weenen.

Horstmanshoff (E V e r a r d) , hoboïst, geb. 4 April 1816 te 's Gravenhage,

ontving onderricht van M. E. Schmitt. Van 1827 tot 1834 bezocht hij de

muziekschool aldaar, werd 1829 plaatsvervanger bij de koninklijke kapel

en 1836 tweede, later eerste hoboïst bij genoemde kapel. In 1851 tot leeraar

aan de koninklijke muziekschool benoemd, vormde hij vele goede leerlingen,

waaronder J. Hemmes (z. dezen).

Horzizky (Franciscus), componist, geb. omstreeks 1 756, was secretaris

van prins Hen der ik van Pruisen en componeerde 14 Fransche opera's,

voor de meeste waarvan de prins den tekst had geschreven. Hij stierf 25

Oct. 1805 te Berlijn.

Hosa (George en Thomas), twee broeders, beiden uitstekende hoornis-

ten, geb. in den aanvang der 17e eeuw te Melnisk in Bohème, maakten

kunstreizen en werden te Brussel aan de kapel van Karel van Lotharin-

gen, stadhouder in de Oostenrijksche Nederlanden, verbonden. George

stierf omstreeks 1766 te Brussel, zijn broeder 17 Maart 1776 ter zelfder

plaatse. Laatstgenoemde heeft concerten en duetten geschreven.

Hoste (Spirit o 1'), Italiaansch componist, geb. in den aanvang der 16e

eeuw te Reggio, componeerde vijf bundels madrigalen, in de jaren 1552

—

1568 te Venetië in druk verschenen.

Hostie) Fransch clarinettist en componist, was 1788 in dienst van den

hertog van Montmorency te Parijs en componeerde clarinetconcerten en duetten.

Hot (Peter de), Nederlandsch contrapuntist uit de tweede helft der 16e

eeuw, vermoedelijk te Breda geb., bevond zich 1567 te Antwerpen.

Hothby of Otteby (John), Engelsch Karmelietermonnik, leefde in de

tweede helft der 15e eeuw en bracht het grootste gedeelte van zijn leven in
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het klooster te Ferrara door. Hij was beroemd wegens zijn muzikale kennis

en schreef o. a. twee verhandelingen, van welke de eene, getiteld: Eoily,

An(/liei, proportiones musicae, zich in de bibliotheek te Parijs, de andere, ge-

titeld P. Jo. Hotholi Carmel. de proportionihus et canto figurato^ de contra-

puncto, de monochordo, zich in de bibliotheek te Ferrara bevindt.

Hotteterre (Henri), ook Hóteterre en Ha ut et er re geschreven, blaas-

instrumentmaker te Parijs, vervaardigde zeer goede fluiten, hobo's en fagotten.

Hij stierf 1683 te Saint-Germain.

Hotteterre (Ni col as), zoon van den vorige, was 1668 fagottist bij de

koninklijke kapel te Parijs, werd vervolgens een der twaalf hoboïsten van 's ko-

nings jachtmuziek en stierf 1695. Hij schreef o. a. een Becueil de Iransles,

petils lallets, conrantes de cour ei de ville et autres hatdes et iasses danses

pour six parties ajouer S2ir les dessus et hasses de violons et Tiautbois (manuscript).

Hotteterre (Louis), fluitvirtuoos en broeder van den vorige, maakte een

reis naar Italië en verkreeg daardoor den bijnaam van Ie Eomain. Hij was,

evenals zijn broeder, aan de koninklijke kapel verbonden en schreef, behalve

vele corapositiën voor fluit, een leerboek, getiteld : Principes de la jlute tra-

versière ou jlute d'Allemagne etc, dat van 1699 tot 1741 vier uitgaven be-

leefde en ook in het Hollandsch verscheen onder den titel: Hotteterre den

Bo?nein. Grondleginselen over de lehandeling van de Dwarsfluit, overgezet door

A. MouhacA (Amsterdam, M. G. Ie Gene, 1728). Nog schreef hij Vart

de préluder sur la flute traversière, mr la flute a beo, sur Ie hautlois etc.

Honbré (George Nicolas), organist uit de 18e eeuw, leefde tot 1765

te 's Hertogenbosch, na dat jaar te Oirschot.
,

Honssarde, Fr., een Fransche danswijze.

Houssian (Emile), geb. 1846 te Hal, ontving zijn muzikale opleiding aan

het conservatoire te Brussel en werd 1866 kapelmeester aan de kerk van

zijn geboorteplaats, waar hij 1870 een orkestvereeniging, Gerei e Servais ge-

naamd, oprichtte. Ook is hij onderdirecteur der vereeniging Roland de Lattre.

Hij legde zich bijzonder op de oude kerkmuziek toe. Van zijn compositiën

zijn in druk verschenen: Si fetais papillen, melodie; In te speravi., solo;

Ave Ferum, Ave Maria en Messe a l' Unisson.

Honssn (Antoine), Fransch organist uit de 17e eeuw.

Houten blaasinstrumenten, Ned. ; holzblasinstkumente, Hoogd. ; aldus

noemt men, gelijk de naam aanduidt, die blaasinstrumenten, wier lichaam uit

hout vervaardigd is. Zij worden in drie soorten verdeeld: 1° instrumenten

met een dubbel rietje (Fr.: instruments a douhle anche ; Hoogd.: Instrumente

mit doppeltem BohrUatt); hiertoe behooren de hobo, de Engelsche hoorn en

de fagot (om niet te spreken van den hromhoorn en andere in het orkest

niet gebruikelijke instrumenten); 2° instrumenten met een enkel rietje (Fr.;
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Instruments a simple anchej Hoogd.: Instrumente mit einfackem Bohrhlatt); hiertoe

behooren de clarinetten, de basclarinetten en de bassethoorns ; 3° instrumen-

ten zonder rietje: alle soorten van fluiten.

Honterman (Marcus), Zuid-Nederlandsch contrapuntist, geb. 1537 te

Brugge, gest. 5 Juni 1577 te Rome, Van zijn compositiën is geen enkele

tot ons gekomen, hetgeen te meer te betreuren is, daar hij door zijn tijdge-

nooten, onder welke Palestrina behoorde, musicus sui temporis facile prinoeps

genoemd werd. Sommigen vermoeden, dat hij uitvoerend toonkunstenaar was.

Houtflnit, Ned. ; holzflöte, Hoogd.; een 8-vt. fluitregister in het orgel.

Hove (Sophia Offerraans van), z. offermans.

Hoven, z. vesque von püttlingen.

Hoven, (Joachim van den), Nederlandsch luitvirtuoos, geboortig uit Ant-

werpen, leefde op het einde der 16e en in het begin der 17e eeuw en was

ook in het buitenland beroemd wegens het arrangeeren van muziek uit dien

tijd voor de luit. Te Leiden verscheen 1612 van hem in druk: Préludes de

luth pour des chansons a deux voix, avec deux violons en Deliciae musicae, seu

catitiones; te Arnhem, 1600 : Cantiones selectae ad testudinis usum accommodatae.

Howard (L a d y) , Engelsche zangeres uit de laatste helft der 1 7e eeuw,

was een leerlinge van Puree 11, die een menigte compositiën voor haar

geschreven heeft. Haar echtgenoot was de dichter Dry den.

Howard (Samuel), Engelsch componist, geb. 1710, ontving als koorknaap

aan de koninklijke kapel onderricht in de muziek en werd later organist aan de

kerken St. Clement Dan es en St. B ride te Londen. Hij werd 1769 te Cam-

bridge tot doctor in de muziek gepromoveerd en stierf 1772. Zijn compo-

sitiën bestaan in cantates, sonates, anthems en in een pantomime: The Amo-

rous Goddess^ or Harlequin Married, die 1744 in Dr ury la ne -theater opge-

voerd werd. Ook was hij Boyce behulpzaam in het verzamelen van den

bundel Cathedral Music.

Howell (James), contrabassist, geb. in den aanvang der 19e eeuw te

Plymouth, kwam 1825 aan de Royal Academy of Music te Londen,

waar hij zich onder leiding van Rovedino en Grivelli in den zang en

onder leiding van Mudie in het klavier- en clarinetspel oefende. Eerst later

legde hij zich op de contrabas toe. en leerde dat instrument onder leiding van

Anfossi met meesterschap bespelen. Hij werd leeraar aan de Royal Aca-

demy, verkreeg een plaats in de voornaamste orkesten van Londen en volgde

1846 Dragonetti op als aanvoerder der contrabassen. — Zijn oudste zoon,

Arthur .H., is een uitstekend contrabassist en baszanger; zgn jongste, Ed-

ward H, , eerste violoncellist aan de koninklijke Italiaansche Opera te Londen.

Howell (F.), Engelsch componist, van wien 1872 te Westerham het orato-

rium The Land of promise ten gehoore werd gebracht.
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Howes (William), Engelsch toonkunstenaar uit de 17e eeuw, geb. in de

nabijheid van Worcester, was zanger aan de koninklijke kapel te Windsor en

gedurende de omwenteling van 1649 aan een kerk te Oxford. Na het einde

van Gromwell's dictatuur keerde hij naar Windsor terug en werd door

Kar el II weder in zijn vorige betrekking hersteld. Hij stierf te Londen,

wanneer is niet bekend.

Howg^ill (William), organist te Whitehaven omstreeks 1794, kwam later

te Londen en gaf in het licht: I'our Voluntaries^ part of the 3rd chapter of

the Wisdom of Solomon, for three voices, and Six favourite Psalm Tunes, with

an accompaniment for the Organ; — Two Voluntaries for the Organ, with

a Miserere and Gloria Tibi, Domine en An Anthem and two preludes for

the Organ.

Hoylaud (John), door sommigen ook Hoylan geschreven, geb. 1783 te

Sheffield, ontving onderricht in het orgelspel van William Matheren volgde

1808 zijn meester op als organist aan de St. James -kerk aldaar. Later,

1819, vestigde hij zich als muziekonderwijzer en organist te Louth in Lin-

colnshire, waar hij 18 Jan. 1827 stierf. Zijn compositiën bestaan in Anthems

en andere kerkmuziek, alsmede in liederen en stukken voor klavier. — Zijn

zoon, William H. , werd 1829 organist te Louth en bekleedde die betrek-

king tot zijn dood, 1 Nov. 1857.

Hoyle (John), schrijver van een muzikaal woordenboek, getiteld: Dictio-

narium Musicae, being a complete Dictionary, or Treasiiry of Music (1770,

tweede druk 1790) stierf 1797 te Londen.

Hoyonl of Hoioal (Baudoin), Belgisch contrapuntist, geb. omstreeks 1540

te Braine-le-Gomte, was zanger aan de kapel van den hertog van Wurtemberg

en werd bekend dooreen werk, getiteld : Sacrae Cantiones quinque, sex, septem, octo,

novem et decem vocum., quae cum vivae vocis, tum omni genere instrumentis

musicis commodissime applicari possunt (Neurenberg, Gath. G er lach, 1587).

Hrabanek (Franz), bassist aan de hofopera te Weenen, geb. 1823, gest.

19 Oct. 1870. .

SL Hrabê (Joseph), contrabasvirtuoos, geb. 1816 te Bubensch bij Praag,

^*^
ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar en werd 1845 leeraar

aan dat instituut. Hij vormde een groot aantal goede leerlingen en schreef

een uitstekend leerboek en studiën voor contrabas; ook componeerde hij vele

stukken voor dat instrument, die echter niet gedrukt zijn. Hij stierf 19 Maart

1870 te Praag.

Hradetzky (Friedrich), hoornvirtuoos, geb. 25 Jan. 1776 te Swietla

in Bohème, kwam op jeugdigen leeftijd te Weenen en werd aldaar lid van

het opera-orkest, later ook hof- en kamervirtuoos. Hij werd 1 820 op pensioen gesteld.

Hrazek (Peter Irenaeus), virtuoos op de Viole d'amour, geb. 1725
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Ie Schan in Bohème, was lid van de J oh an nes-orde en maakte vele kunst-

reizen, wier opbrengst voor de Orde bestemd was. Hij stierf 13 Apr. 1777

te Kenkers in Bohème. Voor zijn instrument heeft hij hoofdzalcehjk sonates

geschreven.

Hrimaly (Johann), violist, geb. 1844 in Bohème, ontving zijn muzikale

opleiding aan het conservatorium te Praag en kwam 1860 te Rotterdam, waar

hij nevens E. Rappoldi eerste violist in het orkest der Hoogduitsche Opera

werd en als tweede violist in de quartetvereeniging medewerkte. Later werd

hij concertmeester van het Park -orkest te Amsterdam en vervulde die betrek-

king tot 1868. Vervolgens begaf hij zich naar Moskou, waar hij leeraar aan

het conservatorium werd en met de dochter van Ferd. Laub in het huwe-

lijk trad. — Zijn broeder Jaromir, violoncellist, was eenige jaren aan het

orkest van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam verbonden.

Habans (Charles), hoboïst, orkestdirecteur en componist, geb. omstreeks

1820, was aan verschillende theaters van Parijs verbonden en componeerde

operettes en romances.

Hubené (Louis), componist, organist, klavierspeler en muziekonderwijzer

te Brugge, ontving onderricht in de muziek van zijn oom Berget, leerling

van Gherubini. Behalve vele kerkmuziek en een groot aantal stukken voor

klavier heeft hij de volgende Vlaainsche opera's geschreven : Boudewijn van

Constanünopel, tekst van van Severen, 1853 opgevoerd te Brugge; Wil-

lem Beuhels en Bertha of moed en heldendaad^ tekst van M. J. Godefroy

en Gh. van den Broucke.

Huber (Felix), Zwitsersch dichter en componist, geb. 23 Febr. 1810 te

Bern, is beroemd wegens zijn talrijke nationale liederen. — Arthur Pou-

gin maakt melding van een anderen Zwitserschen componist, Ferdinand

H.
,
geb. omstreeks 1780, gest. 9 Jan. 1863 te Sanct Gallen, die mede vele

nationale liederen componeerde en een bundel daarvan aan Mendelssohn

opdroeg.

Huber (Hans), Duitsch klavierspeler en componist, is in de laatste jaren

bekend geworden door eenige werken voor klavier, als : Blatter und Blüthen,

Coneertstüch, op. 2; Bilderhuch ohne Bilder, 10 Fhantasien, op. 12, e. a.

Huber (Joseph), violist en componist, geb. 17 April 1837 te Sigmarin-

gen, kwam 1854 aan het conservatorium te Berlijn en ontving onderricht in

het vioolspel van Leop. Ganz, in de compositie van A. B. Marx. Aange-

trokken door de werken van Liszt, begaf hij zich naar Weimar,

waar hij zijn studiën onder leiding van E dm. Singer en P. Gornelius

voortzette. Vervolgens werd hij violist in de kapel van den vorst van He-

chingen te Löwenburg, 1864 concertmeester der Eu terpe -concerten te Leip-

zig en 1865 violist in de koninklijke kapel te Stuttgart. Zijn compositiën
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bestaan in twee opera's: Bie Rosé von Libanon en Irene, tekst van P. L o fa-

ma n n ; voorts in symphonieën, symphonische gedichten, liederen enz.

Haber (Lu d wig), orgelvirtuoos, geb. 1763 te Mundolsheim, was organist

te Ingolstadt en componeerde kerkmuziek, alsmede twee opera's : Hermiphas

en Der lustige Schulmeister.

Hnber (Pancraz), omstreeks 1772 violist en hofballetmeester te Wee-

nen, componeerde symphonieën, quartetten en duetten.

Hnber (Thaddaeus), instrumentaalcomponist, leefde omstreeks 1780 te

Weenen en schreef strijkquartetten in den stijl van Ilaydn.

Haber (W e n d e li n) , componist en organist aan de Dorothea -kerk te

Weenen omstreeks het midden der 17e eeuw, gaf omstreeks het jaar 1650

motetten en andere door hem gecomponeerde kerkmuziek in het licht.

Habert (Anton), in het Italiaansch Uberti, bijgenaamd il Porporino,

daar hij een leerling van P o r p o r a was , behoorde tot de beroemde castraten

der 18e eeuw en werd 1697 te Verona uit Duitsche ouders geboren. Hij was

1741 koninklijk kamerzanger te Berlijn, waar hij 20 Jan. 1783 stierf.

Habert (Ghristian Gottlob), klavier- en orgelmaker, geb. 1714 te

Fraustadt in Polen, was 1740 in dienst van het hof van Bayreuth, met het-

welk hij 1769 naar Anspach ging. Zijn instrumenten, voornamelijk de Forte-

piano's en Vleugels, waren zelfs in Frankrijk en Engeland te vinden.

Haberti (Gustave Léon), componist, geb. 14 April 1843 te Brussel,

ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium aldaar en behaalde

1863 met zijn cantate Paul et Virginie den tweeden, 1865 met zijn cantate

La Fille de Jephté den eersten Prijs van Rome. Op een groot concert, 1870

door hem te Brussel gegeven, bracht hij een suite voor orkest, een concert

voor klavier, een ballade en eenige andere door hem gecomponeerde zang-

stukken ten gehoore; ook liet hij ter zelfder plaatse zijn oratorium Be laatste

Zonnestraal uitvoeren. Voorts componeerde hij de cantate Willem van Oranjes

dood, voor koor, baryton-solo en orkest; het concertstuk In den gaarde; het

mannenkoor Maerlant's zang; vijf gezangen met orkestbegeleiding en vele

liederen, die grootendeels in de verzameUng van het Willemsfonds te Gent

zijn opgenomen.

Haberti (Antoine Cécile C la vel, genaamd Madame Saint-), z.

SAINT-HUBERTI.

Hübler (Karoline Elisabeth), zangeres, geb. 1733, was in de tweede

helft der 18e eeuw aan de Keizerlijke Opera te Petersburg verbonden.

Htibner (Johann Ghristian), instrumentmaker, geb. te Narwa in Rus-

land, leefde op het einde der 18e en in den aanvang der 19e eeuw te Mos-

kou en vond 1801 een Bogenclavier (z. dit) uit, aan hetwelk hij den

naam van Orchestrino gaf.
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Hübsch (Johann Baptist), basso buffo, geb. 1755 te Jamnitz in

Mahren, maakte op het einde der 18e eeuw groeten opgang in Duitschland.

Hncbald, Hu^balde of übaldus, monnik in het klooster St. Am and, in

het diocees Doornik, vermoedelijk 840 geb., volgens sommigen in Frankrijk,

volgens anderen in België. Hij studeerde in genoemd klooster onder leiding

van zijn oom Milo, en vooral in de muziekwetenschap maakte hij groote

vorderingen. Op twintigjarigen leeftijd vervaardigde hij voor het feest van

den heiligen Andreas een compositie, die zoo grooten opgang maakte, dat

Milo's roem er door verduisterd werd; tusschen meester en leerling ont-

stond oneenigheid, en H. zag zich genoodzaakt, het klooster te verlaten.

Hij begaf zich naar Nevers, waar hij een school voor muziek en andere we-

tenschappen oprichtte; ook vervaardigde hij er een levensbeschry ving van de hei-

lige Gilinia en componeerde gezangen te harer eere. Omstreeks 860 begaf

hij zich naar Saint-Germain d'Auxerre, ten einde hel onderricht te genieten

van Heiries, een der geleerdste mannen van zijn tijd; Be mi, beter bekend

als Remigius Altisidorensis, was zijn medeleerling. Eenigen tijd later

verzoende hij zich met zijn oom en werd na diens dood, 872, directeur der

kloosterschool van St. Am and. Omstreeks denzelfden tijd schreef hij zijn ge-

dicht Aegloga de Calvis {Zof der Kaalkoppen)^ opgedragen aan koning Kar el

den Kale; het werd in den loop der 16e en 17e eeuw meermalen uitgegeven.

Omstreeks 883 nam hij, op verzoek van den abt Ra du lp h, de leiding van

het klooster St. Bert in op zich, en tien jaren later beriep de aartsbisschop

Fulco hem naar Rheims, om de Domschool aldaar te verbeteren. In het

jaar] 900 keerde hij naar St. Am and terug waar hij tot zijn dood, volgens

sommigen 25 Juni 930, volgens anderen 20 Juni 932, gevestigd bleef.

H. behoorde tot de geleerdste mannen van zijn tijd, en zijn verdiensten op

muzikaal gebied zijn zeer groot, zooals blijkt uit de volgende van hem be-

kende werken: 1° Liher Ubaldi peritissimi musici de karmonica insütutione^

een door G er bert uit twee manuscripten samengesteld werk, handelend over

de Neumen der Antiphonieën en Responsoriën ; het is een soort van com-

mentaar van een in de 9e eeuw door Reginon geschreven verhandeling; —
2° Alia musica, een reeks kleine verhandelingen over de acht toonsoorten van

het kerkgezang, waarbij H. vier andere toonsoorten voegt, Parapteres genaamd,

voor de Antiphonieën en Psalmodieën; over de lengte der orgelpijpen

en de zwaarte der cimbaals; eindelijk over de vijf (eenvoudige en samenge-

stelde) consonanten der Grieken ; — 3° Huchaldi Monachi Elnonensis Musica

EncUriadis^ zijn voornaamste geschrift. Van dit werk zijn in de biblio-

theek te Parijs vier manuscripten voorhanden. Het is in negentien hoofd-

stukken verdeeld en bevat de elementen der muziekwetenschap volgens het

Grieksche stelsel, alsmede verscheidene aanwijzingen voor een notenschrift.
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Het belangrijkste gedeelte van het werk is de met het 13e lioofdstuk bei-in-

nende leer der Diaphonie of van het Organum (z. dit), onder welke woorden

men ten tijde van H. het meerstemmig gezang verstond, zoolang het zich niet tot

den eenklank of de octaaf bepaalde. H. was wel niet de uitvinder van het

Organum, want reeds in den aanvang der 9e eeuw gewaagde de philosoof

Scotus Erigena er van als van een algemeen bekende zaak; maar hij was

de eerste, die regels voor het gebruik van het meerstemmig gezang vaststelde,

en men kan hem dus als den vader der harmonieleer beschouwen. Hij kent

twee soorten van meerstemmig gezang: de eene is die, waarbij de stemmen

in quinten en octaven voortschrijden ; de andere, het zwevend organum ge-

naamd, laat ook secunden en tertsen als doorgaande noten toe. — Uitvoerige

berichten aangaande de werken van H. vindt men bij Goussemaker (Mé-

moiré sur Huchald. Parijs, 1 841) en bij A m b r o s {GescMchte der MusiJc, II, 1 22).

Hncket, zanger, omstreeks 1785 in Frankrijk geb., was 1819 aan de Opera

te Antwerpen verbonden en zong een der hoofdrollen in La Vestale van S p o n-

tini. Zijn collega aan genoemd theater was F. van Gampenhou t (z. dezen).

Hück of Hacke (Georg), contrapuntist uit de 17e eeuw, leefde in het

hertogdom Pruisen.

Hudler (Anton), paukenvirtuoos, geb. 7 Maart 1787 te Zwettl in Bene-

den-Oostenrijk, was een leerling van Anton E dl er en werd 1814 in diens

plaats tot hofpaukenist te Weenen benoemd.

Hndot (Antoine), Fransch luitenmaker, leefde omstreeks 1668.

Hudson (Robert), baccalaureus in de muziek, geb. 1731 te Londen,

zong als jongeling in Ranelagh en Marylebone Gardens aldaar. Hij werd 1755

organist aan de St. Mildr ed-kerk, 1756 koormeester aan de St. Pauls-

kerk, 1758 «gentleman" der Koninklijke kapel, later ook muziekmeester aan

het G h r i s tu s -hospitaal,, en stierf 1815 te Eton. Van zijn compositiën kent

men The Myrtle, a coUection of songs in three hooks (1767), voorts vele

gezangen en hymnes. Ook componeerde hij voor vijf stemmen de regels die

op het monument van Wil Ham Ghild te Windsor geschreven staan, aan-

vangende met: sGo, happy soul." — Zijn dochter, Mary H. , was van 1790

tot haar dood, 1801, organist aan verschillende kerken en componeerde o. a.

het grafschrift op Pur cel 1: jtApplaud so great a guestT

Hael, Fransch componist en muziekonderwijzer, leefde in de tweede helft

der 18e eeuw en behoorde bij het muziekcorps der Zwitsers van de garde van

Lodewijk XVI. Van zijn compositiën zagen zes sonates voor viool het licht.

Unerta y Caturla (Trinité Frangois), guitaarvirtuoos, geb. 8 Juni

1803 te Orihnela bij Gadix, nam deel aan den Spaanschen opstand van 1820

was genoodzaakt in Frankrijk een toevluchtsoord te zoeken en vond te

Parijs een beschermer in Ga rei a, den vader van Marie Malibran.

II. 9
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Nadat hij zich aldaar op vele concerten met groot succes had doen hoeren,

vergezelde hij 1825 Gare ia naar Amerika en reisde met hem door de Ver-

eenigde Staten en Havanna. Vervolgens begaf hij zich naar Londen, waar

hij niet minder opgang maakte en even groote sommen verdiende als te

Parijs, ging van daar naar Malta en naar Constantinopel en keerde 1830 naar

Parijs terug, waar hij nieuwe triomfen vierde. Tweemaal (in de jaren 1849

en 1855) werd het gerucht van zijn dood verspreid; doch hij maakte 1873

nog een reis naar België en leeft heden nog. Sommigen houden hem voor

den componist der Hymne de Riego, een beroemd Spaansch gezang.

Huet (Au gust e), Fransch zanger, begon zijn loopbaan tijdens de Revo-

lutie van 1789, was van 1805 tot 1828 aan de Opéra-Comique te Pa-

rijs verbonden en werd vervolgens theaterdirecteur te Rouaan. Hij stierf 1832.

Hüfthorn, Hoogd., z. hifthorn.

Hugard (Pierre), Fransch componist, was omstreeks het midden der 17e

eeuw koormeester aan de kathedraal van Parijs en gaf een vierstemmige

Mis in druk.

Illlgh-€ass, componist, was 1865 orkestdirecteur aan het Casino te Mar-

seille, 1874 aan den schouwburg te Toulon. Hij schreef de volgende opera's

:

La croix de Jeannette, La Ronde de nnit, Le Ugataire de Grenade en Une

Revue a Trèpigny-les-Oursïns.

Hugues Gueru, bijgenaamd Flechelles, Fransch tooneelspeler en com-

ponist, gaf egn bundel gezangen in het licht, getiteld: Chansons de Qaul-

tier Gargaüle (1631 ; de derde uitgave verscheen 1636).

Hug'OU of Hug'ues, priester te Reutlingen in Wurtemberg, schreef 1332

een didaktisch gedicht, in zeshonderd vijf en dertig verzen, over het kerkge-

zang; het droeg den titel Flores musicae.

Ilag'Ot (A.), bijgenaamd le jeune, geb. 1761 te Parijs, werd 1789, toen

Viotti het orkest der Italiaansche Opera aldaar samenstelde, eerste fluitist

in dat orkest. Later werd hij lid der Nationale garde en leeraar aan het

conservatorium. In een aanval van waanzin wierp hij zich Sept. 1803 uit

het venster eener vierde verdieping en stierf onmiddelijk daarna. Een door

hem begonnen leerboek voor fluit, door J. G. W u n d e r l i c h onder den

naam van H. uitgegeven, maakte in Frankrijk en in het buitenland grooten

opgang. Ook schreef hij een groot aantal stukken voor fluit.

Huguenet (Jacques), Fransch toonkunstenaar uit de 17e eeuw, werd

1661 tenor de viole by de Koninklijke Kapel te Parijs en componeerde

sonates voor viool en bas.

Huisman of Hnijsmau (Gomelis), organist te Steenbergen, stierf

^

aldaar 1754.

Uuit'Pieds, Fr., acht-voet; z. voet. .
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Huit Pieds bonché, Fr., een gedakt acht-voet register in het orgel. (z. ge-

bakt en VOET.)

Haitaces de Beanliea, z. bèaulieu.

Hülfsaccorde, Hülfsnoten, Hülfsstimme, Hoogd. ; z. hulpaccoorden, hulp-

noten, HULPSTEMMEN.

Hlllkenroy (van), notendrukkers te Haarlem. De weduwe Herman v. H.

dreef de zaak van 1716 tot 1730 met haar zoon, Jan v. H. Later had men

terzelfder plaatse notendrukkerijen van de gebroeders Is aak en Aiiron v. H.

en na 1760 van de Erven Isaak v. H.

Hullah (John), geb. 27 Juni 1812 te Worcester, kwam op jeugdigen leef-

tijd te Londen, waar hij 1829 leerling van William Horsley werd en 1832

aan de Koninklijke Academie voor muziek het eerste onderricht in den

zang ontving, van Gaetano Crivelli. Als componist werd hij het eerst bekend

door zijn opera The Yillage Coquettes^ 1836 inSt. J a m e s -theater opgevoerd

;

de tekst dier opera was van Charles Dickens. Een jaar later schreef hij

The Barbers of Bassora en 1838 The Outpost, welke beide opera's in het Go v en

G a r d e n -theater vertoond werden. Hij zeide echter de dramatische muziek

vaarwel en begon zich op het zangonderwijs toe te leggen. Te Parijs be-

studeerde hij 1840 de zangmethode van Wil hem, werd in hetzelfde jaar

leeraar in den zang aan Training College te Battersea en richtte 1841

in Exeter Hall te Londen een zangschool voor onderwijzers op, volgens het

systeem van Wilhem ingericht. Zijn school nam spoedig in bloei toe en

gaf openbare uitvoeringen, die zeer geroemd werden; van 1841 tot 1860 werd

zij door 25,000 leerlingen bezocht. Vooral merkwaardig waren de in het

jaar 1847 door H. gegeven historische concerten, waarop uitsluitend Engelsche

muziek ten gehoore werd gebracht. In hetzelfde jaar lieten zijn vrienden een

concertzaal voor hem bouwen, die den naam St. Martin's Hall ont-

ving en waarin hij tot 1860 zijn concerten gaf; in dat jaar brandde zij af.

Na den dood van zijn meester Horsley, 1858, werd H. organist aan C h a r-

ter House, waar hij sedert 1841 met de leiding eener zangklasse belast

was geweest, en 1872 benoemde de Council on Education hem tot in- .

specteur der kweekscholen van het Vereenigde Koninkrijk, welken post hij nog

heden (1881) vervult. De universiteit van Edinburg maakte hem \%1Q hono-

ris causa doctor in de Rechten, en het volgend jaar werd hij lid der veree-

niging St. Caecilia te Rome en der muziekacademie te Florence. — De

werken van H. bestaan, behalve in vele gezangen, in een menigte leerboeken,

als: A Grammar of Vocal Music ; A Grammar of Harmonyj A Grammar of

Counterpomi; The Risiory of Modern Music (1862, tweede uitgave 1875);

The Third or Transiiion Period of Musical Kistory (1865); The culüvation

of the Speahing voice ; Music in the house (1877) en vele andere. Ook gaf

9*
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hij een vertaling van het leerboek van Wil hem, getiteld: WilJiems method

of teaching Singing, adapted to English use^ in het licht. Een zijner werken

is door F. G edik ing in het Hollandsch vertaald en 1880 bij Muusses te

Purmerende in druk verschenen onder den titel : Sclwolgezang. Handleiding hij

het onderwijs in den zang op de lagere school, en leerloek voor aanstaande

onderwijzers en onderwijzeressen.

Hüllmandel (Nicolaus Joseph), klavierspeler en componist, geb. 1751

te Straatsburg, was de neef van den beroemden hoornist R u d o 1 p h en een

leerling van Phil. Em. Bach. Hij bezociit Italië en Frankrijk en vestigde

zich 1776 als muziekonderwijzer der aristocratie te Paiijs. Tijdens de Fran-

sche Revolutie was hij genoodzaakt naar Londen te vluchten, en zijn goederen

werden verbeurd verklaard. De Eerste Consul schonk hem zijn eigendom

terug, doch ook daarna bleef hij te Londen, waar hij zich met de compositie

en het muziekonderricht bezig hield, en stierf aldaar 1823. Zijn compositiën

bestaan in sonates voor klavier, in duetten, trio's enz.

Hüllweck (Ferdinand), violist, geb. 8 Oct. 1824 te Dessau, werd 1844

lid der koninklijke kapel te Dresden, waar hij nog heden tweede concert-

meester en leeraar aan het conservatorium is. Zijn compositiën bestaan in

stukken voor viool.

Mulpaccoorden, Ned.; Htilfsaccorde, Hoogd.; ook doorgaande of

schijnbare accoorden genoemd; aldus noemt men de door hulpnoten

(z. dit) ontstane accoorden.

Hulpg'ewicht, Ned.; hülfsgewicht, Hoogd.; aldus noemt men in de orgel-

bouwkunde een kracht, die bewerkt, dat een gelijkmatige drukking op het

bovenblad van den orgelbalg uitgeoefend en daardoor een gelijkmatige wind

verkregen wordt.

Hulplijnen, Ned.; hülfslinien, Hoogd.; de lijntjes, met behulp waarvan

men de boven of onder den notenbalk liggende noten aanduidt.

Hulpnoten of Hulptonen, Ned. ; hülfsnoten of hülfstöne, Hoogd. ; no-

TEs DE PASSAGE, Fr. ; aldus noemt men die noten, welke niet tot een bepaald

accoord behooren, maar toch daarmede in verbinding treden. Zij worden ver-

deeld in vier klassen: 1» doorgangsnoten, 2" voorhoudingsnoten,
3° anticipatiën en 4° wisselnoten. (z. deze woorden).

Hülphers (Abraham Abrahamson), was omstreeks 1773 muziekdirec-

teur en organist te Westeras in Zweden en gaf een verhandeling over muziek-

instrumenten, hoofdzakelijk over het orgel, in het licht.

Hülshoff (M a X , Fr ei h er r von), componist, geb. omstreeks 1766 te Mun-

ster, was directeur eener zangvereeniging in zijn geboortestad en schreef strijkquar-

tetten, kerkmuziek en klavierstukken, alsmede drie opera's : Der Tod des Orpheus,

JBianca en Der Einzug. Een T^ Z>e«m van hem werd 1801 te Munster uitgevoerd.
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Hulskamp (Gustav Heinrich), klavierfabrikant, van geboorte een Duit-

scher, vestigde zich 1850 te Troy in Noord-Amerika, 1866 te Nieuw- York.

Zijn instrumenten werden op de Londensche tentoonstelling van 1862 bekroond.

Hnmangedakt of liefelijkg-edakt, een 8 vt. register in het orgel, dat zacht

en liefelijk klinkt.

Hnme (Tc bias), officier in Engelschen dienst, was een uitstekend viola

da g a m b a -speler en leefde op het einde der 16e en in het begin der 17^ eeuw.

Hij gaf compositie!! voor zijn instrument in het licht; 1605 verscheen van

hem The First Vart of Ayres, French^ Pollisk and others togeiher, some in

Tablitur, and some in Priche-Song, etc; 1607, Captaine Humes Poeticall

Musicke -princïpaUy made for tioo hass-viols, yet so contrived tTiat it may he

played eight severall loaies npon sundry instruments with much facillitie, etc;

laatstgenoemd werk was opgedragen aan koningin Anna.

Hamfirey (Pelham), door sommigen ook Humphrey of Humphry
geschreven, Engelsch contrapuntist en luitenist, geb. 1647, werd 1660 koor-

knaap aan de Koninklijke Kapel en componeerde reeds op jeugdigen leeftijd,

zooals blijkt uit de 1664 gedrukte verzameling Divine Services and Anthems^

die o. a. vijf Antliems bevat, 'scomposed hy Pelham Rnmfrey, one of the Chil-

dren of Eis Majesties Chappel.''' In laatstgenoemd jaar begaf hij zich, op

kosten van koning Kar el II, naar Frankrijk en Italië, ten einde zijn muzi-

kale studiën voort te zetten. Te Parijs studeerde hij onder leiding van Lul ly,

werd 1667 tot «gentleman" der Koninklijke Kapel en 1672 tot koordirec-

teur der kinderen van genoemde kapel aangesteld; ook verkreeg hij in laatst-

genoemd jaar, te zamen met Thomas Pur cel 1, een patent als Com-

poser in ordinary for the violins to His Majesty. Rij stierf reeds

14 Juli 1674 te Windsor. Zijn compositiën bestaan in Anthems, waarvan

zeven, zonder de orkestbegeleiding, zijn opgenomen in de verzameling Catlie-

d/ral Miisio van Boyce; voorts in vele andere kerkelijke en wereldlijke ge-

zangen; voor vele daarvan schreef hij zelf den tekst. Hij was de eerste die

den styi van Lully in de Engelsche kerkmuziek aanwendde.

Hnmmel of Hümmelclien, Hoogd. ; hommel of hommeltje, een verouderd

orgelregister, dat een gonzend geluid voortbracht. Ook noemt men aldus het

geluid der Russische Balalaika.

Hammei (Christian Gottlieb E m anu el) , organist te Hildburghausen,

waar hij 1799 stierf, schreef o. a. een -werk, getiteld: Der Musicus oder von

der gründlichen Erlernung der M?isik.

Hammei (George Peter), hoornist, was omstreeks het midden der 17^

eeuw lid der hofkapel van den keurvorst van Saksen te Dresden.

Hummel (^Friedrich), elailnetvirtuoos, geb. 18 Sept. 1800 te Memmin-

gen bij Augsburg, was een leerling van Barmann en werd 1833 leeraar in
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het clarinetspel aan de muziekvereeniging der Universiteit te Innsbruck. Hij

maakte 1836 een groote kunstreis door Duitschland. Latere berichten over

hem ontbreken.

Hummel (Johann Julius), muziekuitgever te Berlijn, aldaar geb. 1723

en gest. 27 Febr. 1798, behoorde tot de meest bekende uitgevers van zijn

tijd. — Zijn zoon, Johann Bernhard H., klavierspeler en componist, geb.

omstreeks 1760 te Berlijn, was 1797 muziekonderwijzer te Warschau en zette,

na zijns vaders dood, diens muziekhandel voort.

Hummel (J. J.), muziekdrukker en uilgever te Amsterdam in de laatste

helft der 18e eeuw, bij wien in de jaren 1750—1780 verscheiden werken

gedrukt werden. In hoeverre hij familie was van den hierboven genoemden

Johann Julius H. , schijnt niet bekend te zijn. Volgens de Histoire et

Bibliographie de la Typographie Musicale des Pays-Bas van Alphonse

Goovaerts (Antwerpen, 1880), behoorde hij tot de familie van den com-

ponist H. — Te 's Gravenhage bestond een Grma B. Hummel en Zoon,

die o. a. uitgaf Journal de la Haye ou choix d^airs Francais^ dédïés aux

dames, een werk dat in verschillende afleveringen tol omstreeks het jaar 1775

verscheen en stukken bevatte van Jean Jacques Rousseau, van C o-

1 i z z i , muziekmeester aan het hof van stadhouder Willem V , van G r a-

magnac, van Garnier, van Fargère, van Gerlin e. a.

Hummel (Johann Nepomuk), klaviervirtuoos en componist, geb. 14 Nov.

1778 te Pressburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader,

die muziekmeester aan het instituut voor militairen te Wartenberg en later,

1785, orkestdirecteur aan het theater van Schikaneder te Weenen was.

Het talent van den knaap maakte de aandacht van Mozart gaande, die hem

bij zich in huis nam en hem gedurende twee jaren onderricht in het klavier-

spel gaf. Van 1788 tot 1795 maakte de jonge Hummel, vergezeld van zijn

vader, kunslreizen door Duitschland, Denemarken, Engeland en de Nederlanden

en zelte, na zijn terugkomst te Weenen, zijn studiën voort onder leiding van

Albrechtsberger; ook van Haydn en Salieri leerde hij veel. In 1803

trad hij als kapelmeester in dienst van den vorst van E s z t e r h a z y en leverde

omstreeks denzelfden tijd zijn eerste proeven van kerkelijke muziek; o. a.

vervaardigde hij een Mis, die door Haydn zeer geprezen werd. Tot 1811

bleef hij bij Eszterhazy in dienst en begon zich in dat jaar bijzonder op

de compositie en het muziekonderwijs toe te leggen. Eerst 1816 trad hij

weder als solist op, en wel te Stuttgart, waar hij kapelmeester geworden was.

Zijn spel werd algemeen geroemd, en zijn .improvisatietalent wekte groote

verbazing. Als componist had hij reeds met zijn Sonate in Es, op. 13, met

de Fantaisie op. 18 en met bet Rondo in A naam gemaakt. Zijn roem op

dat gebied vermeerderde nog na het verschijnen van zijn klavierconcert, zijn
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Septet, zijn Trio's en andere werken. Hij werd 1820 hofkapelmeester te

Weimar en reisde 1821 in het gevolg der Groothertogin Maria Paulo wna

naar Rusland, waar hij aan het hof en bij den hoogen adel grooten opgang

maakte. Vervolgens maakte hij op nieuw een kunstreis, concerteerde 1825

te Parijs, 1826 in Nederland, 1827 te Weenen, waar hij zijn schoon concert

in As voor het eerst voordroeg, 1828 te Warschau, 1829 op nieuw in Frank-

rijk, 1830 en 1833 in Engeland en dirigeerde in laatstgenoemd jaar de Opera

te Londen; overal vierde hij groote triomfen. Na 1833 hegon hij te sukke-

len; als kapelmeester moest hij zich dikwijls door anderen laten vervan-

gen[ zijn lessen moest hij verminderen, en in plaats van kunstreizen te maken

was hij genoodzaakt, tot herstel zijner gezondheid de badplaatsen te bezoeken.

Hij stierf 17 Oct. 1837 te Weimar.

Hummel behoort met Gramer en Field tot de laatste vertegenwoor-

digers der klavierschool van Karl Phil. Em. Bach. Zijn spel was korrekt,

glad, brillant, volkomen in overeenstemming met de licht gebouwde klavieren

uit de Weener school en van geheel anderen aard dan het spel van zijn groo-

ten tijdgenoot Beethoven, op wiens aanraden de klavierfabrikanten, o. a.

Streicher, zich beijverden, den toon hunner instrumenten krachtiger en plas-

tischer te maken. »Wer wie wir," (zegt A. B. Marx in zijn werk over

Beethoven) Hummel oftmals gehort, der damals neben Beethoven der

angesehenste Spieier war, durchaus fehlerlos, glatt, zierlich, fein, leichtglan-

zend, oder wer sich aus seinen Kompositionen ein Bild von seiner Spielweise

macht, wird aus dem Gegensatze der Instrumente den Gegensatz zwischen

Beet ho yens und Hummels Spielweise erkennen." Zijn compositiën, waarin

de invloed van Haydn en Mozart, soms ook die van Beethoven ,
merkbaar

is, bezitten zekere gemoedelijkheid; zij zijn met veel talent geschreven, doch

getuigen niet van groote inspiratie. Tot zijn beste en nog heden veel ge-

speelde werken behooren het Septet voor klavier, fluit, hobo, hoorn, alt, vio-

loncel en contrabas; de concerten in a en i kleine terts en de sonates in ^*

groote terts, Us groote terts en > kleine terts; doch ook onder zijn overige

'compositiën zijn vele goede stukken te vinden, en vooral te roemen is zijn

Klaviermethode, te Weenen bij Ha slinger verschenen en in het Fransch

vertaald door D. J el en sper ge r. De werken van H. zijn ongeveer 125 in

getal; daaronder bevinden zich 4 opera s {Le vicende d'amore, Mathilde von

Ijuise, Das Haus ist zu verJcaufen, Die RücJcfahrt der Kuiser); drie Missen

voor koor en orkest; het hierboven vermelde septet; een ander septet [Sep-

tuor militaire), voor klavier, fluit, viool, alt, clarinet, trompet en contrabas;

drie strijkquartetten; drie trio's voor klavier, viool en violoncel; een groote

menigte klaviermuziek; voorts cantates, pantomimes, ouvertures, serenades, kerk-

muziek en liederen.
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Humniol (Eduard), klavierspeler en componist, zoon van den vorige, geb.

1814 te Weenen, was orkestdirecte'ur aan verschillende theaters in Beieren

en in Oostenrijk, o. a. 1840 te Augsburg, tot 1872 te Troppau, vervolgens

te Brünn en 1874 aan de komische Opera te Weenen. Op dit oogenblik is

hij weder te Brünn gevestigd.

Hummer (Beinhold), violoncellist aan de Keizerlijke Opera en leeraar

aan het conservatorium te Weenen, werkte 1876, bij gelegenheid der eerste

opvoering van Der Ring des Nihelungen te Baireuth, in het orkest mede.

Humoreske, een door sommige componisten gebruikte benaming van mu-

ziekstukken, o. a. door Schumann, voor zijn klavierstuk op. 20 en voor

het tweede gedeelte van zijn trio, op. 88; ook door Helle r , voor zijn op. 64;

door Grieg, voor zijn op. 9 en 16; door Liszt, voor z\]n Gaudeanus igitur,

en door Rubinstein, voor zijn Bon Quichot. De benaming Caprice ware

wellicht voor al deze stukken passender geweest.

Humphrey, z. humfrey.

Humphries (J. S.). Van dezen componist vermeldt Gr egoir, mz\]nBihlio-

iheque musicale populaire (II, 106), 12 sonates far two violins, with a tho-

rough bass for the harpsichord. Op. I. (Londen).

ffung'arn (Gottfried), Duitsch componist, geb. in de tweede helft der

17e eeuw te Rochlitz, was cantor te Weissensee en gaf, onder den titel Mii-

siJcalische Kirchenlust (Gotha, 1690), geestelijke liederen en gezangen voor twee

tot vijf stemmen in het licht.

Huneer (Christoph Friedrich), Duitsch instrumentmaker uit de 18^

eeuw, was een leerling van Jang te Dresden en vestigde zijn werkplaats te

Leipzig, waar hij 1787 op negen en zestigjarigen leeftijd stierf. Zijn alten en

violoncellen werden zeer geroemd.

Hung'ersberg (Felix), Duitsch mandoHnevirtuoos uit den aanvang der

16e eeuw, was officier in dienst van keizer Kar el V.

Hnnn (Joseph), klavierfabrikant, leefde op het einde der 18e eeuw te

Berlijn en werd 1797 hofleverancier met een jaarlijksch inkomen van 400

Thaler.

Hunnis (William), Engelsch toonkunstenaar en dichter uit de 16e eeuw,

was van 1566 tot aan zijn dood, 1597, directeur van het instituut voor koor-

knapen te Londen.

Hnnnins (Christian), geb. in de laatste helft der 16e eeuw te Herbs-

leben in Thuringen, was hoforganist te Kronenburg in Denemarken en com-

poneerde geestelijke gezangen.

Hundt (Al in e), Duitsche toonkunstenaresse, dirigeerde 1871 in de Sin g-

ak adem ie te Berlijn een door haar gecomponeerde symphonie in g kleine

terts en een grooten marsch.
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Hnnt (Arabella), Engelsche zangeres en luitspeelster, was de leermees-

teres van prinses (later koningin) Anna. Ook bij koningin Maria van En-

geland stond zij in hoog aanzien. Vele der gezangen van PurcellenBlow

waren met het oog op haar gecomponeerd. Zij stierf 26 Dec. 1705.

Hunt (Thomas), componeerde voor de verzameling The Triumphes of

Oriana (1601) het zesstemmige Madrigaal y>Hark, did you ever Jiear so sweet

a singing?'"' Ook Barnard's manuscripten-verzameling in de bibliotheek der

Sacred Harmony Society, bevat een Anthem van hem, beginnende met

de woorden nFut me not to reluhe.'"

HÜnten (Franz), klavierspeler en componist, geb. 26 Dec. 1793 te Go-

blenz, waar zijn vader. Dan iel H. , organist was. Van hem ontving hij het

eerste onderricht in de muziek en leerde de guitaar en het klavier bespelen.

Op tienjarigen leeftijd begon hij te componeeren, op zestienjarigen leeftijd gaf

hij reeds onderricht en ging 1819, op aanraden van Henri Herz, een leer-

ling van zijn vader, naar Parijs, waar hij gedurende twee jaren aan het con-

servatoire, onder leiding van Gherubini, Reicha enPradher, studeerde.

Ten einde in zijn onderhoud te voorzien, gaf hij muziekles en schreef gemak-

kelijke klaviermuziek, hoofdzakelijk variatiën, rondo's en phantasieën, voor twee

en voor vier handen. Deze soort van compositiën maakte in de klavierspe-

lende wereld zoo groeten opgang, dat de muziekuitgevers van Frankrijk, Duitsch-

land en Engeland hem bestellingen gaven en hem 200 franken voor elke blad-

zijde druks betaalden. In welvarende omstandigheden keerde hij 1837 naar

Coblenz terug, waar hij zich vestigde en voortging met het componeeren van

dergelijke muziek en het geven van onderricht. Hij stierf er Februari 1878.

Het getal zijner compositiën bedraagt ongeveer 300 stuks, onder welke vele

Études en een Methode nouvelle pour Ie piano. — Zijn broeders. Wilhelm

en Peter Ernst H. , waren als muziekonder wijzers werkzaam, de eerste te

Coblenz; de tweede, geb. 1799, te Duisburg.

Hupfeld (Bern hard), vioolvirtuoos, geb. 24 Febr. 1717 te Kassei, was

een leerling van Agrell. De Zweedsche graaf von Hom nam hem 1734

met zich mede naar Weenen en Hongarije. In 1737 werd hij muziekdirec-

teur van den graaf von Witgenstein en 1740 kapelmeester van het Oos-

tenrijksche regiment »Waldeck". Een reis naar Italië, 1749 ondernomen, bracht

hem in kennis met Domenico Ferrari, Tranquillini en Barba,

onder wier leiding hij zijn studiën in het vioolspel en in de compositie voortzette.

Vervolgens werd hij directeur der vorstelijke kapel te Arolsen, 1753 concert-

meester van den graaf van Sayn en 1776 muziekmeester aan de univer-

siteit en concertmeester te Marburg, waar hij 1794 stierf. Zijn compositiën

bestaan in symphonieën, quartetten, vioolmuziek, liederen, enz.

Hurdy Gurdy, Eng., lier; (z. dit.)
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Hlirka (Friedrich Franz), een der beste tenoristen uit de 18e eeuw,

ook als liederencomponist, zangmeester en violoncellist bekend, werd 23 Febr.

1762 te Merklin in Bohème geboren en zong als koorknaap in de Kruisheeren-

kerk te Praag. Omstreeks 1784 kwam hij te Leipzig en werd lid van het

operagezelschap van Biondini. Als kamerzanger was hij 1788 te Schwedt,

vervolgens te Dresden en 1789 te Berlijn werkzaam, in welke laatste stad

hij 1805 stierf. Zijn compositiën bestaan in een menigte liederen en in een

opera, getiteld: Bas wüthende Heer.

Hurlebnsch (Heinrich Lorenz), orgelvirtuoos, geb. 8 Juli 1666 te

Hannover, ontving zijn muzikale opleiding van Kniller, Goberg en Eh-

renstein en was organist aan verschillende kerken te Brunswijk. Het jaar

van zijn dood is niet bekend.

Hnrlebnsch (K onrad Friedrich), zoon van den vorige, geb. 1696 te

Brunswijk, ontving zijn hoogere muzikale opleiding 1714 te Hamburg,, twee

jaren later te Weenen. Reeds toen hij zich 1718 naar Italië begaf, werd hij

onder de beste klavierspelers van dien tijd genoemd. Gedurende zijn driejarig

verblijf in dat land vervaardigde hij een Harmonieleer, die hij echter eerst

1726 te Brunswijk voltooide. Van Italië begaf hij zich 1721 naar Munchen

en vervolgens naar andere steden van Duitschland. Naar aanleiding van zijn

1722 te Stockholm opgevoerde opera L'innocenza dij'esa bood men hem de

betrekking van hofkapelmeester en organist aldaar aan; daar hij echter ten

slotte laatstgenoemde betrekking niet verkreeg, om welke reden is niet be-

kend, keerde hij 1725, na de opvoering zijner opera Armenio, naar Bruns-

wijk terug. Een jaar later ging hij naar Bayreuth, vervolgens naar Dresden,

als kapelmeester, en 1727 naar Hamburg, waar hij als muziekonderwijzer werk-

zaam was en vlijtig componeerde, o. a. cantates, gelegenlieidsmuziek, de opera

Flavio Cuniberto, tal van gezangen en vele instrumentaalmuziek. De betrek-

king van organist aan de Pet rus -kerk aldaar verkreeg hij niet, doordien hij

weigerde, het voor die betrekking vereischte examen af te leggen en be-

zoeken te maken bij de jury-leden. Daarentegen nam hij 1738 de betrekking

van organist aan de Hervormde kerk te Amsterdam aan, waar hij 1765 (vol-

gens anderen omstreeks 1770) stierf. In zijn laatste levensjaren kon hij we-

gens de jicht zijn ambt niet meer waarnemen. Als organist en klavierspeler

werd hij zeer geroemd. — Van zijn compositiën kent men, behalve de hier-

boven genoemde opera's: De 150 Psalmen Davids met derzelver Lofgezangen,

gemaaht voor het Clavier en (h-gel, na hunne gegronde en toare harmotiiën,

toon-aa,rt, bassen, lecij^eringen^ muziehale afdeelingen en kleine agrementen

(Amsterdam 1746 en 1766). De componist verzocht 1746 octrooi om dit

werk en de volgende onder zijn naam te mogen drukken: 80 a 100 Ilali-

aansche aria's met instrumenten; 2 geheele Ital. opera's, geïntituleerd : Vin-
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noccenza difesa en Flavio Cuniberfo j 12 Ifal. cantaten met Violinen en andere

instrumenten; 6 Clavier- Concerten met mürumenten ; 24 Fugen voor 'tclavier

en orgel; 18 Sonaten of Suites voor het clavier^ en laatstelijk een musicaal

traktaat, geïntituleerd : Vaststelling en Leere dat de oneindige veranderde mu-

sicq uit drie grondbeginselen of principia afkomstig is. Bij den uitgever Ge-

rard F, Wit vogel te Amsterdam zag nog van hem het licht : Opera scelte

per il Clavecembalo del Famosissimo Signore Conrado F. Hurlehusch. Opera

prima. — Er bestaat een portret van dezen kunstenaar, vervaardigd door

Oswald Wijnen. De dichter F. de Ha es schreef hem ter eere een gedicht.

HÜrt (Theobald), fagotvirtuoos, geb. 1793, was lid der keizerlijke hof-

kapel, solo-fagottist aan de Opera en leeraar aan het conservatorium te Wee-

nen, waar hij 1858 stierf.

Hartado (Pierre), toonkunstenaar uit de I7e eeuw, blijkbaar van Spaan-

sche afkomst (hij teekende zich: Pierre Hurtado y de Avalos), was

gevestigd in de Nederlanden en misschien aldaar geboren. Volgens Arthur

Po u gin, die zijn berichten aangaande dezen kunstenaar aan v a n der S trae-

ten ontleend schijnt te hebben, was H. de zoon van een kavalerie-officier in

dienst van den Komng(!) der Nederlanden en gedurende tien jaren koorknaap

aan de chapelle royale van Brussel. Vervolgens werd hij zangmeester

aan de St. Bav o-kerk te Gent. In het archief der Walburgs-kerk te

Oudenaerde bevindt zich een lijst der omstreeks 1734 aan die kerk behoo-

rende muziekstukken; daarop komen de volgende werken van H. voor: i^ Mo-

tet de ckoeur, a 4 voix et 3 instruments; 2° Motet de cAoeur, a 3 voix et

3 instruments; 3° Motet a 3 voix ; 4° Te Deum d 6 voix et 3 instruments ;

5° Motet a 6 voix et 3 instruments.

Has-Desforges (Pierre Louis), violoncelvirtuoos, geb. 14 Maart 1773

te Toulon, werd 1792 trompetter in militairen dienst en vier jaren later vio-

loncellist in het schouwburgorkest te Lyon, studeerde vervolgens aan het con-

servatoire te Parijs. Op het einde van 1800 ging hij als orkestdirecteur van

een Fransch tooneelgezelschap naar Petersburg, waar hij verscheiden jaren

bleef. Omstreeks 1810 begon hij concertreizen door Frankrijk te maken en

vestigde zich 1817 te Parijs, waar hij eerste violoncellist aan den schouwburg

van Port e St. Martin werd. Te Metz richtte hij 1820 een' muziekschool

op, doch keerde, daar de school niet in bloei toenam, naar Parijs terug, waar

hij achtereenvolgens orkestdirecteur aan de theaters Gymnase en Palais

Royal was. In 1831 nam hij de betrekking van muziekonderwijzer aan een

school te Blois aan en stierf aldaar 20 Jan. 1838. Hij schreef zeer vele com-

positiën voor violoncel.

Hustache (Claude Théodore), componist en klavierspeler, geb. 16 Febr.

1821, studeerde 1838—1841 aan het conservatoire te Parijs, waar hij zich
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als muziekonderwijzer vestigde. Zijn compositiën bestaan in stukken voor kla-

vier en in romances.

Hntchinson (Francis), Engelsch componist uit de laatste helft der 18e

eeuw, schreef onder den naam van Francis Ireland vele Glees en Catckes

Hutchiusou (John), organist aan de kathedraal te Durham, leefde in de

eerste helft der 17e eeuw en componeerde Antkems.

Hnth (Louis), componist, geb. omstreeks 1810 te Frankfort a. d. O., was

1843 kapelmeester te Sondershausen, 1845—1849 schouwburgdirecteur te

Berlijn, en begaf zich later naar Londen, waar hij 1859 stierf. Van zijn vele

gezangen maakten vooral Das Hindutnadc/ien en Der Beiter und sein Liehchen

opgang. Ook schreef hij de opera's Goh und Genoveva en Bellarosa, alsmede

het oratorium Die Apostel am Ffitigsttage.

Muth (Wal de mar), clarinettist en kamermusicus te Berlijn, werkte bij

de eerste opvoering van Der Ring des Nihelungen te Bayreuth (1876) als

eerste clarinettist mede.

Hutoy (Eugène), componist, geb. 2 Juli 1844 te Luik, ontving zijn op-

leiding aan de muziekschool aldaar en werd 1872 leeraar aan die school. Zijn

eerste compositiën {Mélodies en Romances^ verschenen 1865. In het jaar

1872 werd zijn opera Quiroco et Cristi met succes te Luik opgevoerd; twee

jaar later zijn andere opera: La Posada ou te Souper du Roi. H. is direc-

teur van vele muziekgezelschappen te Luik.

Hlltoy (A chili e), fluitist, broeder van den vorige, geb. 2 April 1849 te

Doornik, behaalde 1869 den prijs in de fluitklasse aan de muziekschool te

Luik. Hij was achtereenvolgens fluitist te Luik, Ostende en Nizza en werd

1872 solist bij de kapel van Bil se te Berlijn.

HutSChenrnijter (Wouter), geb. 28 Dec. 1796 te Rotterdam, ontving

onderricht m het vioolspel van H. D ah men en leerde later ook de trompet

en den waldhoorn bespelen. Reeds als negenjarige knaap werd hij trompettist

bij de stedelijke schutterij in zijn geboortestad. Aanvankelijk ontbrak het hem

geheel aan leiding bij de beoefening van de tlieorie der muziek; doch later

volgde hij met vrucht de harmonielessen, hem door Hu m m el en Ro mberg

tijdens hun verblijf te Rotterdam gegeven, en de volgende door hem gecompo-

neerde werken zagen in de jaren 1815—1840 het licht: vijf concerten, vier

phantasieën en drie gevarieerde thema's met orkestbegeleiding, een ouverture

voor blaasinstrumenten ; een ouverture voor groot orkest eu twee symphonieën
;

de Maatschappij t. b. d. Toonkunst schonk hem voor elk der vier laatst-

genoemde compositiën een premie van 20 dukaten. Li 1826 richtte H. een

concertvereeniging op. die tot 1832 otjder zijn leiding stond en toen ontbon-

den werd, daar zij de concurrentie met het 1829 opgerichte Eruditio

Musica niet kon volhouden. Toen echter 1840, na het vertrek \an Miih-
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lenfeldt uit Rotterdam, Eruditio door de Maatschappij t. b. d. T.

werd overgenomen, benoemde men H. tot directeur, en hij bekleedde die be-

trekking tot 1865, in welk jaar hij tevens zijn kapel meesterspost bij de schut-

terij nederlegde. In het naburig Schiedam richtte hij 1831 het muziekgezel-

schap Overeenstemming uit kunstgevoel op, dat later den naam
Eu terp e aannam en door hem gedirigeerd werd. Hij stierf 8 Nov. 1878
te Rotterdam. — Behalve de reeds genoemde werken schreef hij nog een

derde symphonie, opgedragen aan Leopold I van België; drie vierstemmige

cantates met orkest ; een vierstemmige Mis met begeleiding van oro-el en blaas-

instrumenten en een met begeleiding van orgel alleen; een Missa solemnis

met orkestbegeleiding ; vele andere kerkmuziek ; twaalf liederen ; twintig mar-

schen voor militaire muziek ; een concertino voor acht pauken ; verscheidene

arrangementen en phantasieën en een opera: Le roi de Bohème. H. was

ridder van de Eikekroon en eerelid van de voornaamste Nederlandsche mu-
ziekvereenigingen,

ïfutschenruijter (Helena), zangeres, dochter van den vorige, o-eb. 29

Jan. 1832, ontving het eerste onderricht in de muziek van haar vader en

studeerde vervolgens aan de muziekschool te Rotterdam. Zij beloofde veel

voor de kunst, doch stierf reeds 1859 in haar geboortestad.

Huttari (Jacob), violist uit de 18e eeuw, geb. te Schuttenhofen in Bo-

hème, belioorde tot de beste virtuozen van zijn land ; ook zijn compositiën voor

viool werden geroemd. Hij stierf 1787 te Praag.

Hütteilbrenner (Anselm), componist, geb. 13 Oct. 1794 te Graz, ont-

ving het eerste onderricht in de muziek van den organist M a 1 1 h a e u s Geil.

Hij was door zijn ouders voor den geestelijken stand bestemd en werd 1811

als novrtius in de Orde der Giste rniënsers opgenomen ; doch slechts twee

jaren droeg hij het ordekleed en begaf zich toen naar Weenen, waar hij in

de Rechten, doch tevens in de Muziek, studeerde. Beethoven Schu-
bert en anderen behoordefi tot zijn vrienden. Nadat hij gepromoveerd was

begaf hij zich in de militaire rechtspraktijk; ook begon hij 1816 als klavier-

speler en improvisator op te treden en gaf omstreeks denzelfden tijd zijn

eerste compositiën in het licht. Na den dood zijns vaders, 1820, moest hij,

hoewel tegen zijn zin, de uitgebreide administratie der door hem en zijn broeders

en zusters geërfde goederen op zich nemen. Te Graz werd hij 1825 tot muziek-

directeur benoemd en bracht veel bij tot bevordering van het muzikale leven

daar ter stede. Hij stierf 5 Juni 1868 te Ober-Andritz, waarheen hij zich

1865 beg'i'ven had. — Van zijn compositiën is nauwelijks een vierde gedeelte,

hetzij door openbare uitvoeringen, hetzij door een afdruk in hel door hem

gedurende twee jaren geredigeerde MusiJcalisches Heller:7iagazin,hëkexidigev}orAeïi.

De voornaamste dier compositiën zgn : de opera's Die Mnquartierunff, Afamella
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oder die leiden Viceköniginnen en Lenore ; een Requiem, 1825 voor het eerst

uitgevoerd en herhaald ter uitvaart van Beethoven, van keizer Frans

I en van Schubert; vijf groote Missen en andere kerkmuziek; tien ouver-

tures, vijf symphonieën; voorts quartetten, quintetten, sonates, klavierfuga's,

liederen enz. Een biographische schets van H., geschreven door K. G. von
Leitner, verscheen 1868 te Graz.

Hütter (Johann Gottfried), Duitsch toonkunstenaar, geb. 14 Febr. 1742

te Braunau in Silezië, was van 1767 tot aan zijn dood, omstreeks 1810,

cantor en organist te Kunzendorf bij Löwenberg. Hij maakte zich vooral ver-

dienstelijk door het oprichten van een orkest en een zangvereeniging.

Hüttner (Johann Baptist), violoncelvirtuoos, geb. 1 Jan. 1793 te Graz,

was een leerling van Z i m m e r m a n n en eerste violoncellist aan het theater te

Pesth, later aan dat te Lemberg. Hij maakte 1820 een kunstreis door Polen

en Rusland, werd 1822 leeraar aan het conservatorium te Praag en stierf

aldaar 1 Maart 1839.

Huyg'Cns (Constantijn), Ridder, Heer van Zuylichem, Zeelhem en Mo-

nickeland, een der beste Nederlandsche dichters uit de 17e eeuw, geb. 4 Sept.

1596 te 's Gravenhage, aldaar gest. 28 Maart 1687, was eerste Raad en Reken-

meester van drie Prinsen van Oranje (Frederik Henderik, Willem II

en Willem III). Op muzikaal gebied is hij bekend door de verhandeling

Gebruik en ongelruih van 'i orghel in de Kerken der Vereenigde Nederlanden

(Amsterdam, bij Arent Gerritz van den Heuvel, 1660) en door een ver-

zameling door hem gecomponeerde psalmen voor cither, getiteld : Pathodia sacra,

et profaoia occupaü. [Paridis, ex officina Roherti Sallard, unici Regiae Mu-

sicae Typographi M..I)C.XLVII. Cum privilegio regis). Van laatstgenoemd werk

is in de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage een exemplaar voorhanden ; daarin be-

vinden zich brieven van Thomas Gobert, kapelmeester van L o de wijk

XIV, die een gunstige recensie der Psalmen bevatten. Men vermoedt, dat

de volgende regels uit de Sermones de vita propria van Huygens (ver-

taling van L o o s j e s) op dit werk doelen :

't Gezangboek tuige van mijn werkzaam kunstvermogen

Waarin 'kde Liedren van den Vorstlijken Profeet,

Op nieuwe noten zoo behaaglijk vloeijen deed.

Dat 'k van toonkunstenaars, met kiesch geoefende ooren,

In Frankrijks school gekweekt, d'opregsten lof mogt hooren.

H. schijnt ook een uitvoerend musicus geweest te zijn ; althans in de dedi-

catie van der Muyien LustJiof van Jacob van Eyck (zie het supplement van

dit Lexicon) wordt hij voorgesteld als iemand, ))die niet alleen een groot Lief-

hebber ende voorstander der Musyckkonste is, maer ook met de levende
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stemme ende verscheyde speeltuigh, teregt een Phoenix geacht werd." H o o f t

zong van hem :

Hollandt heeft hem hooren slaen,

HoUandt hooren geven knipjes,

Met de teere vingertipjes.'

Op 'tgetakel van de luyt.

Effen was zijn suygen uyt.

Of deze regelen echter wel, zooals sommigen meenen, op het luitspel van H.

betrekking hebben, mag betwijfeld worden ; doch het schijnt zeker te zijn, dat

hij de luit met vaardigheid bespeelde en zich o. a. aan het Engelsche hof

twee malen (1618 en 1632) als solist liet hooren. Van der Straeten

[La Musique aux Pays-Bas, T. Il) deelt de schets van een Ballet van H. uit

het jaar 1624 mede.

Hnygens (Ghristiaan), zoon van den vorige, geb. 14 April 1629 te

'sHage, aldaar gest. 8 Juli 1695. Deze beroemde wiskunstenaar is op mu-

zikaal gebied bekend door de verhandeiing Noviis cyclus harmonieus, o\)genomen

in de door v. Gravesande bezorgde uitgave zijner werken (Leiden, 1724;

Amsterdam, 1728) en door een hoofdstuk in zijn Cosmotheoros ('s Graven-

hage, 1698), handelend over den grond van het quintenverbod, over de ge-

temperde toonladders en over de muziek op andere planeten.

Hnyn (Jacques), priester en zanger aan de collegiale kerk te Beaune,

leefde omstreeks het midden der 1 7e eeuw en schreef o. a. een zesstemmio-e Mis

ad imitationem moduli T>Tota pulcJira es'\ die 1648 te Parijs in druk verscheen.

Hnzler (Johann Adam), hoornist, was omstreeks 1770 stadsmusicus te

Neurenberg, waar hij 1795 nog gevestigd was.

Huzler (Johann Sigmund), , hoornist, zoon van den vorige, geb. 1772

te Neurenberg, werd 1807 lid der hofkapel van den Koning van Westphalen

te Kassei en stierf 1808. Hij componeerde muziek voor hoorn, alsmede een

opera en cantates.

Hnzler (Johann Ludwig), broeder van den vorige, geb. 1780 te Neu-

renberg, was hoornist, evenals zijn vader en zijn broeder, doch legde zich later

meer op den hobo toe. Hij schijnt Neurenberg niet verlaten te hebben en

aldaar gestorven te zijn.

Hya^nis, de oudst bekende Grieksche fluitspeler, leefde omstreeks 1500

vóór Christus. Men houdt hem voor den uitvinder der dubbelfluit. Ook

moet hij aan de lier van Her mes de zesde snaar aangebracht hebben.

Hyde, Engelsch trompetvirtuoos, leefde op het einde der 18e en in het

begin der 19e eeuw en werd in zijn vaderland voor den grootsten meester

op zijn instrument gehouden.
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Hye (Louise Geneviève de la), klavierspeelster, organist e en corapO'

niste, geb. 8 Maart 1810 te Gharenton aan de Seine, was een achternicht van

J. J. Rousseau, ontving haar opleiding aan het conservatoire te Parijs en

werd 1830 leerares in de harmonie aan dat instituut. Zij stierf 17 Nov-

1838. Haar compositiën bestaan in stukken voor klavier, voor orgel, liede-

ren, een Methode d'orgue expressif, een leerboek der harmonie, dramatische

cantates, o. a. Le Songe de la Religieuse, enz.

Hydraulos, Gr.; hydraulia of aquatica organa. Lat. ; waterorgel. (z. orgel.)

Hykaert (Bernard), ook Hycaert, Ycart, Ycaert, Ykaert en

Icart geschreven, Nederlandsch contrapuntist uit de 15e eeuw, vermoedelijk

een Brabander van geboorte, was 1478, tegelijk met Tinctoris en Guar-

nerio, zanger aan de koninklijke kapel te Napels. Ineen (7ö^éa; uit het Kar-

melieten-klooster St. Paul te Ferrara, compositiën van Goedendag, Hot b-

by (Ottobi) enJohannesde Erfordia bevattende, bevinden zich ook

eenige stukken van H. : een Kyrie^ een Et in terra en twee wereldlijke lie-

deren f)Tarde il mio cor" en Amor. Een Parijzer Codex bevat van hem het

lied 's>Non touchez a moi^ Van zijn Lamentationes, die te zamen met die van

Tinctoris bij Petrucci te Venetië gedrukt zijn, bevindt zich een exem-

plaar in het Liceo filarmonico te Bologna.

Hymber (Werner), violist en componist, geb. 1734 te .Technitz in Bo-

hème, werd 1755 lid van de Orde der Barmhartige Broeders en was 1796

muziekdirecteur in het Boheemsche klooster Kukus. Zijn compositiën bestaan

in Missen en andere kerkmuziek, alsmede in symphonieën en vioolconcerten.

Hymenaeus (ü^svaro^), Gr., bruiloftsgezang bij de oude Grieken.

Hymne, Ned., Fr., Hoogd. ; hymnus, Lat.; ó>o;, Gr.; inno, Ital. ; hymn.

Eng.; in algemeenen zin: lofgezang. Bij de oude Grieken werd de H y mn

e

bij offerfeesten of andere plechtige gelegenheden, doorgaans vergezeld van sna-

renspel en dans, ter eere van een of anderen god of held aangeheven. Hun

Hymnen hadden eertijds een epischen, de latere (o. a. die van Pindarus en

Kallimachus) meer een lyrischen vorm. De oudste Hymne waarvan de

Christelijke kerk gewaagt is die, welke de Zaligmaker en zijn Apostelen na

het Laatste Avondmaal aanhieven volgens algemeen gevoelen de 111e Psalm,

die bij de Israëlieten nog heden het groole Halleluja heet en op het Paasch-

feest pleegt gezongen te worden. Reeds in de eerste tijden van het Christen-

dom kende men verschillende soorten van kerkgezangen ; zoo spreekt de apos-

tel Paulus van Psalmen, Hymnen en Zangen die hun ontstaan aan de in-

geving van het oogenblik te danken hebben {iudac meufiartxac), en nog heden

onderscheidt de Kerk tusschen Psalmen (die van Da.\id), Cantica, (de overis^e

Bijbelsche gezangen) en Hymnen (de sedert het apostolische tijdvak vervaar-

digde lofzangen.
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Onder de eerste Hymnendichters der Oostersche (Grieksche) kerk behooren

Athenagenes (gest. 169), van wien de Hymne ^s.u; f'/lüt/^Ji/ afkomstig schijnt

.te zijn, en Clemens van Alexandriê (gest. 218). In de 3^ eeuw bestond

•er reeds een schat van Hymnen, en als een der beste Hymnologen van dat

tijdvak wordt bisschop Nepos genoemd; onder de lateren behooren ver-

meld te worden Hierotheus, Ghrysostomus, Ephraim van Edessa,

Gregorius van Nazianz, Synesius, bisschop van Ptolemais (oe eeuw),

Andreas, aartsbisschop van Kreta (gest. 724) en Johannes Damas-
cenus (gest. 760). In de Westersche (Latijnsche) kerk schijnt de H. Hila-

rius van Poitiers de eerste Hytiinoloog geweest te zijn; doch de van hem

bestaande Hymnenverzameling houden velen voor het werk van anderen; aan

hem toegeschreven worden de Hymnen ^Lucis largitor splen(Ude'\ SiBeus

pater ingenité" en t)Beata nohis gaudia"' ; den lofzang der Pingelen ^Gloria

in excelsis" vertaalde hij uit het Grieksch in het Latijn. De voornaamste

plaats onder de Hymnologen neemt ongetwijfeld de H. Am bros ius (z. dezen)

in. Aan hem komt de eer toe, de Hymne bij de godsdienstoefening, en wel

het eerst bij die zijner kerk te Milaan, ingevoerd te hebben. Zijn gezag als

Hymnendichter was zoo groot, dat men niet alleen ^i;;^ Hymnen, maar ook die

van andere, hem navolgende dichters, Amhrosiaansche Hymnen noemde, en de

uildrukking Ambrosianus veelal in plaats van Hymnus gebezigd werd. Om die

reden is het moeilijk te bepalen, hoe vele Hymnen door Ambrosius per-

soonlijk vervaardigd zijn ; een groot aantal wordt hem toegeschreven. Van

den H. Augustinus zegt men, dat hij voor Ad perennis vitae fontem de

stof leverde (Medit. S. August., cap. 25), die later, weUicht door Peter
Damiani, verwerkt is. Met meer recht schrijft men hem het Praeconium

Paschale » Exultet jam angelicis choris'' toe, en de Paaschhymne j> Cum rex

gloria'"' is geheel aan zijn geschriften ontleend. Van de Hymnologen der 5^

eeuw verdient bijzondere vermelding Aurelius Prudentius Glemens
(gest. 412), uit wiens verzameling liederen voor alle dagen [Liber Catheme-

rinon) en gezangen op de heilige Martelaars (Liber Peristephanon) de kerk

ongeveer 14 Hymnen, zij het ook met eenige wijzigingen, heeft overgenomen.

Aan een werk van den Presbyter Sedulius (gest. 430) zijn de Hymnen

'»A solis ortus cardinè^ en fiHostis Herodes impie^' ontleend. In de 6e eeuw

muntte uit Venantius fortunatus, gest. omstreeks 600 als bisschop van

Poitiers; van hem zijn o, a. de Hymnen y>Pange lingua gloriosi certaminis"",

y>Vexilla regis prodeiinV\ )')Salva festa dies''\ -^Quem terra pontus sidera'' en

y>Agnoscat omne saeculum\ De groote hervormer op het gebied van het kerk-

gezang, paus Gregorius de Groote (z. dezen), is ook als vervaardiger

van Hymnen bekend; van hem zijn o. a. T>Audi benigne Conditor'\ y>Ecce

jam noofis tenuatur iiMbra'\ y> Primo dierum ommum'\ -itNocte surgentes vige-

II. 10
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temus omnes'\ »Rex Christe factor omnium" en y>Te htcis ante terminum".

Beda de Eerwaardige (venerabilis), geb. omstreeks 672 in Engeland,

wordt door Walafr. Strabo als dichter van geestelijke liederen vermeld;

van zijn elf Hymnen werd slechts eene: » Kymmim canamus gloriaé'^ nog in

de 14e eeuw op Hemelvaartsdag gezongen. Paul Winfrid, ook bekend

onder den naam van Paul Diac on u s (gest. omstreeks 800 te Monte Cassino),

dichtte o. a. de Hymne tVt queant laxis'\ waaraan Guido van Arezzo

de solmisatie-syllaben ut, re^ mi, fa sol en la ontleende. De bekende Hymne

TiVeni Creator Spiritus' zou door Karel de Groote vervaardigd zijn, het-

geen echter betwijfeld wordt. In de 9e eeuw muntten als Hymnendichters

uit: Alcuin (gest. 804), Paulinus van Aquileja (gest.. 804), Walafried

Strabo van Reichenau (gest. 849), Tut il o van St. Gallen (gest. 880),

Hrabanus Ma u rus (gest. 856) en Theodulphus, bisschop van Orleans

(gest. 821) en vervaardiger van het op Palmzondag te zingen y> Gloria^ laus,

konor." In de 10e eeuw ontstonden de Sequentiae of Prosae (z. sequki^^tiae),

welke bijzondere soort van kerkelijke gezangen, voornamelijk door Notker,

abt van St. Gallen (gest. 912) beoefend werd. In dezelfde eeuw schreven

O do, abt van Clugny (gest. 942), Hucbald (z. dezen), Ekkehard van

St. Gallen (gest. 966) en Notker de jonge (gest. 975). Uit de 11e eeuw

zijn te noemen Rob er t, koning van Frankrijk (gest. 1031); Hermanus
Gontractus, vervaardiger van „Alma Bedemptoris mater" en ^,Salve Re-

ffina'\ en Petrus Damiani, een der vruchtbaarste kerlcelijke dichters. Ook

de 12e eeuw leverde uitstekende hymnologen op, o. a. de H. B er nar dus,

abt van Clairvaux (gest. 1153), bekend door zijn ^Jesu dulcis memoria,''* en

van de 13e eeuw verdient bijzondere vermelding de H. Thomas van

Aquino (gest. 1174), die o. a. de schoone gezangen TiVange lingua glo-

riosi," i>Lauda Sion^'' -bVerhum supernum prodiens" en y>Adoro te devote''^

dichtte. De H. Bonaventura (gest. 1274) bezong, evenals de H. B er-

nar dus, bij voorkeur de H. Maagd. Nog zijn te noemen Thomas van
Gelano (omstreeks 1250), vervaardiger van -^Bies irae'' en Jacoponus |
(gest. 1306), vervaardiger van y)Staiat mater.''

Met de 15e eeuw is de Latijnsche hymnographie eigenlijk afgesloten, hoe-

wel nog eenige goede Hymnen na dien tijd voorkomen. De Hymnen verloren

meer en meer haar eigenaardig karakter en gingen in gekunstelde gezan-

gen over.

Aanvankelijk waren de Hymnen op de metriek der Ouden gebouwd; later

namen zij, bij de Romaansche en Germaansche volken, het rijm op, en tegen

het einde der middeneeuwen werd de versbouw meer en meer gekunsteld.

Wat de muziek der H. betreft, zij moest de uitdrukking eener vrome stem-

ming zijn en zich geheel naar het woord richten. De oudste Hymnen had-
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den in den regel slechts één noot op elke lettergreep, alleen op het einde van

den regel kwam een Neuma (notengroep) voor.

De vraag, of de Hymnendichters ook de melodieën der Hymnen vervaar-

digden, is in verschillenden zin beantwoord. Volgens sommigen bediende de

kerk zich in de eerste tijden hoofdzakelijk van het Joodsche Tempelgezang;

volgens anderen waren de eerste gezangen der Christenen aan de Grieksche

muziek ontleend. Weder anderen houden de christelijke muziek voor iets ge-

heel nieuws en nemen aan, dat de meeste Hymnologen tekst en muziek der

Hymnen vervaardigden. Het best zal zijn, om met Am bros {Gescldchte der

Musik, IIj 11) aan te nemen :!>die Musïh der ersten cJiristlichen Zeiten sei

zuerst Volksgesang gewesen, gegründet auf Art und Weise der gleichzeitigen

antiken Tonkunst, aher durohdrungen, gehóben und getragen vom neuen christ-

lichen Oeiste.'^

Behalve de hierboven genoemde Hymnendichters, bestaan er vele, wier wer-

ken niet in het Officium der kerk opgenomen zijn; van zeer vele Hymnen

kent men niet eens den auteur. Nog zij vermeld, dat Paus P i u s V het

Brevier liet omwerken en daarin de Hymnen in haar oudsten vorm opnam.

Urbanus VIII benoemde een Commissie van drie Jezuïeten, die den ouden

Hymnen een meer dichterlijken vorm moesten geven; doch de gewijzigde

gezangen werden niet overal gunstig ontvangen. In Frankrijk ondernam men

in de 18e eeuw op eigen gezag een omwerking van het Brevier; een groot

aantal door de kerk erkende Hymnen werd door nieuwe vervangen; als dich-

ters dier nieuwe gezangen worden genoemd Jean Baptiste de Santeul

(geb. 1630 te Parijs) en Charles Goffin (geb. 1676 ter zelfder plaatse).

De benaming Hymne is ook toegepast op niet-kerkelijke lofzangen. Zoo

heeft men Hymne aan de Vrijheid, Hymne aan den Vrede enz, In dien zin

is bij de Franschen het woord Hymne mannelijk; zoo wordt o. a. ée Mar-

seillaise bij hen ?m Hymne, een kerkgezang tme Hymne genoemd.

Hyoer (J. A.), klavierspeler en componist, ontving zijn opleiding aan het

conservatorium te Leipzig . omstreeks 1846 en vestigde zich te Zwolle, waar

hij o. a. 1849 een concert gaf. Hij componeerde ouvertures, koren, liederen

enz. en schreef 1858 in het tijdschrift Caecilia artikelen over de acoustiek.

Ilypate, Gr., benaming van den laagsten toon in de beide laagste T e t r a-

chorden van het zoogenaamde „volmaakte" toonstelsel; namelijk: Hypaie

hypaton (Lat,: Principalis principalium), d. i. de toon ^ in het ïetrachord

Hypaton, laatste toon van het Tetrachordsysteem; Hypate meson (Lat.

:

Principalis mediarum), d. i. de toon e in het Tetrachord Meson (z. tetrachord).

Hypatoïdes, Gr., heette de tragische stijl der Grieksche Melopoïe, die

zich volgens oud gebruik in de lage tonen bewoog, ten einde ernst en droef-

heid uit te drukken.

10*
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Hypaton, Gr., was de benaming van het onderste (eerste) Tetrachord

in het Grieksche toonstelstel en omvatte de tonen B-e. (z, tetrA-CHORd).

Hyper, Duitsch orgelmaker uit Saksen, waarschijnlijk uit de 17e eeuw, ver-

vaardigde voor Pegau een orgel van 30 stemmen.

Hyper, Gr., over, boven.

Hyperbolaion, Gr., benaming van het vijfde of hoogste tetrachord van

het Grieksche stelsel (ons eensgestreept e, ƒ", ^, a).

Hyperdiapason, Gr., de bovenoctaaf.

Hyperdiazeaxis, G-r,, noemden de Grieken de afscheiding van twee Te-

trachorden door het interval eener octaaf, zooals bij de Tetrachorden

Hypaton en Hyperbolaion voorkomt (z. tetrachord).

Hyperditonos, Gr., de boventerts.

Hyperdorisch of mixolydisch heette bij de Grieken zoowel de octaaf

l c de f g a è, als de op g—g' getransponeerde kleine terts-toonschaal.

(z. tetrachoed).

Hyperiouisch, bij de Grieken de 12e transpositie der a kleine terts-toon-

schaal op de octaaf^

—

g\ werd ook het hoogere Mixolydisch genoemd.

Hyperlydisch heette bij de Grieken als octaafsoort ons gahcdefg
(met de hypophrygische of Ionische samenvallend) en als toonsoort

de 15e, op h—h"^ getransponeerde, kleine terts-toonsoort, die de een octaaf

hoogere herhaling van B—h ^, hypophrygisch (of ionisch), was en eerst

in lateren tijd werd gebruikt.

Hypermixolydisch heette bij de Grieken de op a—a^ getransponeerde kleine

terts-schaal.

Hyperphrygisch noemden de Grieken de octaafsoort a b c d e f g Oy die

met de hypodorische (aeolische) samenviel, en evenzeer de 13e toon-

soort (ook hypermixolydisch geheeten), namelijk de in a—'a^ getrans-

poneerde kleine terts-toonsoort, de een octaaf hoogere herhaling van A—a^

(hypodorisch). In de kerkelijke toonkunst gaf men de benaming hyper-

phrygisch aan de octaaf f g a b c d e f (plagaal), neventoon van bede

f g a b (hyperaeolisch authentisch), die echter evenmin als haar

hoofdtoon in gebruik is geweest.

Hypo, Gr., onder, beneden.

Hypo-aeolisch heette bij de Grieken de vierde transpositie der a kleine

terts-toonschaal op c—c^, oorspronkelijk laag Hypolydisch genaamd. Inde

middeneeuwsche kerkmuziek gaf men de benaming Hypo-aeolisch of

aeolius remissus, aeolius plagalis, aan de 10^ octaafsoort van het

systeem van Glarean, namelijk efgabcde.
Hypodiapason, Gr., de beneden-octaaf.

Hypodiapente, Gr., de benedenquint.
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Hypodiatessarou, Gr., de beneden-quart.

Hypodiazeaxis, Gr., beteekent in de Grieksche muziek de tusschenruimte

eener quint, die zich tusschen twee Tetrachorden bevindt, welke door een

derde Tetrachord van elkander gesciieiden zijn. Zoo maakt de laagste

toon van het tetrachord Meson (Hypate Meson, d. i. onze e) tegen den

laagsten toon van het tetrachord Diezeugmenon (Paramesos, d. i.

onze è) het interval eener quint uit, terwijl beide tetrachorden door het

tetrachord synemmenon verbonden zijn.

Meson Diezeugmenon

i I I ^1

e f g a h c d bede
Synemmenon

Hypodorisch heette bij de Grieken als octaafsoort (ook aeolisch ge-

naamd) de reeks ahcdefga, dXs toonsoort daarentegen de op A—a'

getransponeerde kleine terts-schaal. In de christelijke kerk-muziek was H. als

octaafsoort d!ic<^^/^^aplagaal en voerde ook den naam Tonus

Secundus, tweeden toon, of Plagus proti. In de toonsoorten der 16e

eeuw is de Modus hypodorius of dorius remissus, dorius plaga-

lis, evenzeer de zoogenaamde tweede toon.

Hypo-ioniSCh noemden de Grieken de tweede transpositie der a kleine

terts-schaal op de octaven B—h, ook Hypophrygisch geheeten (z. te-

trachord). In het oude Gregoriaansche systeem der acht tonen is de Hyp o

-

ionische nog niet te vinden; in het systeem van Glarean is deze modus

de 12^ octaafsoort, plagale van den hoofdtoon ionisch (c

—

c^), namelijk

gahcdefg.
Hypolydisch noemden de Grieken als octaafsoort de reeks f g a bcdef,

als toonsoort de op c— o' getransponeerde kleine terts-schaal (z. tetrachord).

In de kerktoonsoorten beteekent het de Plagale van den hoofdtoon Ly-

disch, derhalve.de opvolging c d e f g a b.

Hypomiiolydisch noemt men in de kerktoonsoorten de octSidii d e f g ab c d

plagaal, neventoon van G—g mixolydisch authentisch. De Modus

hypomixolydisch is de achtste toon.

Hypophrygisch, bij de Grieken als octaaf de opvolging gabcdefg
en als toonsoort de op B— b getransponeerde kleine terts-schaal. In de kerk-

toonsoorten beteekent Modus hypophrygius de octaaf 5—&% neventoon van

e—e^ phrygisch authentisch, en wordt aldaar de vierde toon genaamd.

Hypoproslambanomenos beteekende bij de Grieken de onder den P r os-

la mbano menos (onze tegenwoordige A) liggende toon G^ die ook Epi-

proslambanomenos genoemd werd.

Hyporchema, Gr., danslied bij de oude Grieken,
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Hypo synaphe, Gr., beteekende in de Grieksche muziek de afscheiding

van twee Tetr ach orden door een derde, dat met elk der beide anderen

wederom een Tetrachord vormt. Dit komt voor bij de Tetrachorden Hy pa-

ton en Synemmenon, gescheiden door het Tetrachord Meson:

Hypaton. Synemmenon.

I I 1 I

B cdefgahc'^ d^.

Meson.

Hyrtl (Jacob), hobo virtuoos, geb. 4769 in Oostenrijk, was lid der kapel

van den vorst van Eszterhazy, later van het Leopoldstadt-theater te "Wee-

nen, waar hij 17 April 1852 stierf.

Hysel (Frans Eduard), zanger, geb. 10 Sept. 1801 te Graz in Stier-

marken, was de zoon van Franz H. , violist, klavierspeler en zangonder.

wijzer (gest. 1841 j, zong aan de theaters te Graz, Agram, Linz, Innsbruck,

Neurenberg en Praag en stierf 23 Sept. 1876. Zijn echtgenoote, geboren

Ka ff ka, was een goede dramatische zangeres.
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I, Hal, meervoud van het lidwoord il, de; b. v. i jlauü, de fluiten.

lambe, (Jafi^ioz, Gr.; iambus, Lat.); aldus noemt men in de Metriek een

uit een korte en een lange lettergreep bestaanden versvoet (^—^ —). Een uit

dergelijke voeten samengesteld vers heet iambisch vers. Als eerste lamben-

dichter der Grieken wordt Archilochus genoemd, die deze versmaat hoofd-

zakelijk voor spot- en smaadliederen gebruikte. In de muziek komt de iam-

bische rhythmus zeer dikwijls voor.

lambikon, Gr., een der vijf deelen van het Hed, te zingen door diegenen,

welke in de Pythische spelen naar den prijs dongen.

lamblichns, philosoof uit de school van PI at o, leefde in de 4^ eeuw na

Christus. In keizer Ju liaan den Afvallige vond hij een warm ver-

eerder. Van zijn vele geschriften verdient hier een fragment van het leven

van Pythagoras, 1813 door Kiessling te Leipzig uitgegeven, vermeld

te worden; het meeste dat uit de leer van Pythagoras over de toonver-

houdingen bekend is geworden, is daaraan ontleend.

lastisch (Lat.: iastius modus)' beteekent hetzelfde als ionisch of ioni-

cus modus. Deze uitdrukking werd het eerst door Aristoxenos voor

de gewoonlijk ionisch genoemde Grieksche toonsoort gebruikt. Ook de uit-

drukkingen Hypo- en Hyper iastius komen voor en beteekenen hetzelfde

als Hypo- en H y p e r i o n i c u s.

Ibach, orgel- en klaviermakers te Bonn en te Barmen. De meest bekende

leden dezer familie zijn: lo Adolph, 2° C. Rud olph, gest. 26 April 1863,

3" Gustav Adolph, 4o Richard, 5° Rudolph. Laatstgenoemde is

eigenaar eener groote klavierfabriek te Barmen, in welke jaarlijks 500 a 600

instrumenten vervaardisfd worden.
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Ibn Aicha (Mohammed), Arabisch zanger, gest. omstreeks 743, was

evenzeer wegens zijn buitengewoon schoone stem, als wegens zijn trotschheid

bekend. Wanneer men hem toejuichte, werd hij boos en zeide, dat hij geen

toejuiching noodig had. Men verhaalt van hem, dat hij, op zekeren dag te

Mekka een groote karavaan voorbij ziende komen, tot een vriend zeide: »Ik

ken iemand, die slechts den mond behoeft te openen, om dezen geheelen stoet

onbewegelijk te maken en den doortocht te belemmeren/' — »Wie dan?" vroeg

zijn vriend. — »Ik," antwoordde hij, en begon te zingen. Op het hooren van zijn

stem hield de geheele karavaan stil, tengevolge waarvan groote verwarring ont-

stond. Zijn trotschheid zou hem ook het leven gekost hebben. Toen hij

namelijk eens op het terras bovenop het paleis van El-Ghamr een stuk

gezongen had dat dien prins bijzonder beviel, en hij, hoe herhaaldelijk ook

verzocht het nog eens te zingen, trotsch bleef weigeren, greep El-Ghamr

hem aan en smeet hem naar beneden.

Ibn Mouhriz, Arabisch zanger uit de 7^ eeuw, van wien Gaussin de

Perceval, in zijn Notices anecdotiques snr les pr'mcipaux musioiens arabes

des trois premiers siècles de VIslamisme, verhaalt, dat, toen hij zich had voor-

gesteld een kunstreis door Irak te maken, een ander beroemd zanger, Ho-

nayn el Hiry, in die provincie woonachtig, hem te gemoet reisde en hem

een schadevergoeding van 500 goudstukken aanbood, zoo hij zich niet in Irak

liet hooren; zoozeer was hij van de meerderheid van Ibn Mouhriz overtuigd.

Ibn-Souraydj, een der beroemdste Arabische zangers en componisten, werd

omstreeks het jaar 23 der Hegira (ongeveer 641 der Christelijke tijdrekening)

te Mekka geboren. Zijn zangmeester aldaar was Ibn Moucaddjih. Te

Medina, waar hij zich geruimen tijd ophield, leerde de zangeres Azzé-tel-

Meyla hem eenige harer gezangen. Hij werd eerst laat beroemd, want in

zijn geboortestad trad hij, behalve als zanger bij begrafenisplechtigheden, zel-

den op. Toen hij echter de gelegenheid gevonden had, de aandacht van

het publiek op zijn talent te vestigen, werd hij terstond beroemd. De Kalif

Walid, zoon van Abd-el-Melik, beriep hem na zijn troonsbestijging naar

Damaskus en beloonde hem naar verdienste. Als componist was hij mede zeer

bekwaam en beroemd. Gedurende eenige jaren had hij in den zanger El-

Gharidh een geduchten concurrent; beiden componeerden en zongen hazadj

(teedere en eenvoudige gezangen) en ramal (levendige melodieën). Doch ein-

delijk, toen Ibn-S. de gedichten van Omar op muziek gezet en een gezang

vervaardigd had, dat tot de meesterstukken der Arabische muziek gerekend

wordt, verklaarde El-G har idh zich overwonnen. Ibn-S. had een onbeha-

gelijk uiterlijk; opdat de toehoorders daardoor niet ontstemd zouden worden,

droeg hij onder het zingen een ronden hoed en bedekte zijn gelaat met een

sluier. Hij stierf 726 te Mekka.
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Ibnr^ (Jacob Karel), violist, geb. 1839 te Zutphen, ontving te Amster-

dam onderricht van J. Koning, Bastiaans en Heinze, zette zijn studiën

voort aan het conservatoire te Brussel en behaalde 1855 den tweeden, 1856

den eersten prijs in het vioolspel. Hij was eenigen tijd als eerste violist

aan het Théatredela Monnaie te Brussel verbonden, trad herhaalde

malen in zijn] vaderland als solist op en reisde met het orkest van Juli en

door Engeland. In 1858 werd hij muziekdirecteur en organist te Kampen.

IbyCQS, Grieksch zanger en lyrisch dichter, tijdgenoot van Anakreon,

was te Rhegium in Beneden-Italië geboren en kwam omstreeks het midden

der 6e eeuw v. Ghr. aan het destijds schitterende hof van Polykrates

van Samos. Later, nadat hij verscheiden reizen gemaakt had, keerde hij naar

zijn vaderland terug, waar hij ook gestorven is. Volgens een reeds in de

Oudheid bekend verhaal zou hij op een reis naar Korinthe door roovers ver-

moord, en de moord door kraanvogels aan het licht zijn gebracht; deze Sage

is door Schiller behandeld in zijn schoone ballade Die Kraniche des IbyJtus.

Icht is in de Indische muziek de benaming voor een toonteeken, door

hetwelk men twee gelijke noten in |-maat aanduidt, als: i""^ P
Idwan is in de Indische muziek een teeken voor de volgende rhythmus : j* ^ T

I^naDimns (Angelus), componist en schrijver over muziek, geb. om-

streeks 1500 te Altamura in Gaïabrië, leefde als Dominicaner-monnik in

Opper-Italië en stierf 1543 als kerkkapelmeester te Venetië. Daar ter stede

zijn verscheiden bundels Missen, Motetten, Vespers, Lamentatiën en Madrigalen

van hem in druk verschenen. Een verhandeling van hem ïZ)e cantu plano'''

moet in manuscript in het klooster Altamura voorhanden zijn.

I^natias de Heiligde, bisschop van Antiochië, na het jaar 46, was een leer-

ling van den apostel Jo hannes en droeg den bijnaam Theophoros, d. i.

die »God in het hart draagt." Hij onderging 107, volgens anderen 116, te

Rome den marteldood. Men zegt, dat hij de Anthiponen bij de gods-

dienstoefening invoerde.

11, Ital., het bepalend lidwoord voor de mannelijke woorden, die niet met

een klinker, of met een s gevolgd door een p, beginnen ; b. v. il doppio mo-

vimento, de dubbele beweging; il fine, het einde.

Udefonso (Lat.: Ildephonsus), Spaansch geestelijke, geb. 607 te To-

ledo, stierf 669 als aartsbisschop aldaar. Hij wordt onder de Hymnologen

der R. G. kerk genoemd.

Ilinsky (Graaf Johann Stanislaus), componist, geb. 1795 op het slot

Romanow in Polen, ontving zijn muzikale opleiding te Weenen van Salieri

en Kauer en componeerde symphonieën, ouvertures, strijkquartetten, liederen

en kerkmuziek.

Illgner (Johann Ghrislian), Duitsch organist, geb. 24 Juni 1800 te
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Louisdorf in Freistadt, werd 1837 organist aan de Jonkvrouwen-kerk te

Breslau.

Imbault (J. J.), violist en muziekuitgever, geb. 9 Maart 1753 te Parijs,

was een leerling van Gaviniés en trad in zijn geboortestad herhaaldelijk

als solist op. Drie malen speelde hij met Viotti voor Maria Antoi nette

de symplionies concertantes van dien meester. Omstreeks 1785 richtte hij een

muziekhandel op, die spoedig in bloei toenam; vele uitmuntende muziekstuk-

ken werden bij hem uitgegeven. Tijdens het keizerrijk was hij ook violist

aan de hofkapel.

Imbert of Ymbert (Th.), Fransch componist, van wien 1861 in het

Théatre-Lyrique te Parijs een opéra-comique, getiteld : Les deux Cadis,

werd opgevoerd. Voorts schreef hij de pastorale Bethléem en vele romances

Imbert, geb. te Sens omstreeks het midden der 18e eeuw, ontving aldaar

onderricht in de muziek en vestigde zich vervolgens te Parijs, waar hij ge-

ruimen tijd serpentblazer aan de kerk Saint-Benoit was. Hij gaf een

werk in het licht, getiteld : Noiivelle Methode, 07i principes raisonnés de plain-

cJiant dans la perfection^ iirés des éléments de la musique (Parijs, 1780).

Imbimbo (Emanuele), leeraar in den zang, componist en schrijver over

muziek, geb. 1765 te Napels, ontving zijn muzikale opleiding aan het conser-

vatorium San Onofrio in zijn geboortestad en vestigde zich terzelfder plaatse

als muziekonderwijzer; later, 1808, begaf hij zich naar Parijs, Hij compo-

neerde kerkmuziek, o. a. een Salve Regiua met orkestbegeleiding, een mo-

tet : Vopule meuSf voor drie stemmen met orgelbegeleiding en een O Salutaris

kostia; voorts zes Italiaansche arietta's en de dramatische scène Zo Speitro.

Van meer belang zgn echter zijn theoretische werken, en wel: 1° Partimenti

OU hasses cJiiffrées de FenaroU, divisées en 6 Uvres d'exemples (Parijs, Garli;

Milaan, R i c o r d i) ;
2° Suite des Partimenti de FenaroU, ou exereices di'harmonie

vocale et instrumentale sur des hasses fugiiées (Parijs, Carli); 3° Observations

sur Venseignement muiuel appliqué a la musique et sur quelques alus intro-

duits dans eet art; précédées d\me notice sur les conservatoires de Naples

(Parijs, 1821).

Imbroglio, Ital., verwarring, verwikkeling; aldus noemt men in de muziek

een vereeniging van verschillende rhythmen, in diervoege, dat een vermen-

ging van gelijke en ongelijke maatsoorten ontstaat, zonder dat de verschillende

stemmen in verschillende maatsoorten opgeteekend zijn. Zoo kan zich b. v.

bij een stem in |-maat een andere voegen, die tengevolge harer accenten en

verbindingen den indruk van een ^-maat maakt. (z. maat.)

Imitatie (van het Latijnsche imitatio) ; imitation, Fr., Eng. ; imitazione,

Ital.; NACHAHMUNG, Hoogd. ; navolging, nabootsing. Onder dit woord verstaat

men in de muziek de herhaling eener muzikale gedachte, die door de eene
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stem is voorgedragen, door de andere. Het kenmerkend onderscheid tusschen

herhaling en imitatie, in de muziek, bestaat derhalve ir> de verschei-

denheid der stemmen, van welke de een voordraagt, de andere navolgt.

Hieruit volgt ook, dat de imitatie met het voorbeeld onmiddelijk, of min-

stens biJ7ia onmiddelijk, verbonden moet zijn. Wanneer b. v. in een sym-

phonie, na talrijke vreemde gedachten, het hoofdmotief weder optreedt, dan

is dit geen imitatie maar een herhaling, of beter een nieuw optre-

den van dat motief. Evenmin kan er in de Fuga sprake zijn van een Imi-

tatie, wanneer na een lang tusschenspel het thema, of de Go mes, weder

optreedt. — De Imitatie is de kern van alle contrapuntische vormen.

In tegensteUing van de Imitatie heet de eerst optredende stem Thema;

ook wordt zij Pro pos ta, voorzin, de Imitatie Risposta, antwoord, ge-

noemd. Soms duidt men het thema, als onderwerp der Imitatie, met den naam

Subject (Ital. : S o getto) aan, en in zooverre het de Imitatiën voorgaat,

heet het Guida, Dux (Hoogd. : Fürher), aanvoerder; doch deze laatste

benamingen zijn uitsluitend bij de Fuga in gebruik. Er bestaan zeer vele

soorten van imitatiën; de hoofdsoorten zijn deze: lo strenge en vrije;

2o tonale en niet- tonale; 3' vergroote en verkleinde; 4° imi-

tatiën in rechte en in tegenbeweging; 5° in voor- en achter-

waartsche beweging. Streng heet een imitatie, wanneer zij met

chromatische nauwkeurigheid dezelfde intervallen weergeeft als het thema,

b. V, groot e terts met groote terts, reine quint met reine quint be-

antwoordt :

-A-

:=:i=:i=if=^=^i=Ér^zz===;
:J=fz=:c^:::
:f=^:

r r

In de V r ij e imitatie zijn een of meer intervallen anders gevormd dan in het

thema. Van alle soorten van imitatiën is de gewichtigste die tusschen grond-

toon en quint, of omgekeerd : tusschen quint en grondtoon der toonsoort:

tonica en dominant, dominant en tonica; zij vormt den grondslag voor den

volmaaktsten contrapuntischen vorm : de Fuga. Wanneer men in deze soort

van imitatie de tonica altijd door de quint, de quint altijd door de tonica

beantwoordt, en de overige *onen zich naar die behandeling voegen, verkrijgt

men de tonale imitatie. Tonaal heet zij, omdat zij de voornaamste

intervallen der toonsoort doet uitkomen, de imitatie tot de toonsoort van het

thema beperkt en dientengevolge de eenheid der toonsoort behoudt. Met be-

trekking tot de overige intervallen geldt de regel, dat men hen zooveel moge-

lyk binnen de grenzen der toonsoort van het thema moet houden. In de meeste
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gevallen is het tonale antwoord in diervoege ingericht, dat de vijf eerste

tonen der schaal door de vier laatste beantwoord worden, en omgekeerd

:

Thema.

im.

*
Antwoord.

In de Fuga is de eerste imitatie van het thema, antwoord of comes

genaamd, meest altijd tonaal; althans voor zooverre dit mogelijk is, zonder

dat het thema misvormd worde. B. v.

:

Daar deze imitatie een quint hooger ligt dan het thema, moest de eerste

toon eigenlijk d zijn; ter wille van de tonaliteit echter moet de quint ^ door

de tonica c beantwoord worden, (z. fuga).

Onder vergroote imitatie (imitatio per augmentationem) verstaat men

die, welke het thema in noten van langer duur ; onder verkleinde (per dimi-

nutionem), die, welke het in noten van korter duur beantwoordt. B. v.,

Vergroot:

0^
i^.^1:=:^: m mM

Verkleind

:

.(m^vu^
-ei ^-

(=> -m-
I i r , ,

De imitatie in tegenbeweging (Lat.: imitatio pek motum contearium),

keert het thema in diervoege om, dat de opgaande intervallen in nedergaande

worden veranderd, en omgekeerd; zij heet streng (strtcte reversa), wan-

neer zij de intervallen van het thema volgens hun grootte wedergeeft, d. w. z.

wanneer zy b. v. een groote terts met een groote ters, een reine quint met

een reine quint beantwoordt, enz.

Strenge Imitatie in tegenbeweging.

-É-*-

ensj.
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De achterwaartsche imitatie of zoogenaamde kreeftengang (Lat.: mi-

TATio CAXCRizA-Ns) beantwoordt het tliema van de laatste noot tot de eerste;

haar vorm is zeer gekunsteld, en op muzikale waarde kan zij geen aanspraak

maken; desniettemin komt zij bij vele groote componisten voor, o. a. (om

slechts een paar voorbeelden te noemen) bij Beethoven, in de finale zijner

sonate Op. 106, en bij Mozart in de finale zijner tfïipiier-symphonie.

Imitatiën die slechts een gedeelte van een voorafgaand motief nabootsen

worden periodiek genoemd. Volgt daarentegen de eene stem de andere onaf-

gebroken, en herhaalt zij de tonen steeds in dezelfde volgorde als haar voor-

gangster, dan ontstaat de canonische imitatie — de canon. Niet

zelden vindt men imitatiën, waarin tegenbeweging, vergrooting, verkleining

en kreeftengang vereenigd voorkomen.

Voorbeelden van de vele soorten van imitatiën vindt men, behalve in de

werken der groote meesters, in de leerboeken van het contrapunt, voorname-

lijk in die van Marpurg, Fux, Gherubini, Marx, Lobe en Bussier.

Imitatio cancrizans of retrogada of per motum retro^adum (Ital. : imi-

TAziONE CONCHÉRIZANT, Fr. : IMITATION EN retrogradant), kreeftengang of

teruggaande imitatie (z. imitatie); deze kan ook mot ucontrario (in tegen-

beweging) zijn.

liuitatio canonica (ook tot al is of legata), Lat., de gebonden, cano-

nische imitatie.

Imitatio homophona of in unisono, imitatie in de prime; in hepta-

CHORDO suPERiORi of iNFERiORi, in de boven- of onderseptime; in hexa-

CHORDO SUPERIORI of INFERIORI, in de boven- of ondersext ; in hypërüitono

of HYPODiTONO, in de boven- of onderterts; in hyperdiapason of hypodia-

pason, in de boven- of onderoctaaf; in hyperdiapente of hypodiapente,

in de boven- of onderquint; in hyperdiatessaron of hypodiatessaron, in

de boven- of onderquart.

Imitatio per au^mentationem, Lat., imitatie met vergroote notenwaar-

den, (z. imitatie.)

Imitatio per diminutionem, Lat., imitatie met verkleinde notenwaarden.

Imitatio per motum contrarium of in motu contrario, Lat. ; imitazione

RIVERSA, ALLA EIVERSA of per MOVIMENTI GONTRARII, Ital. ; IMITATION RBN-

Versèb of PAR MOUVEMENT CONTRAIRE, Fr.; imitatie in tegenbeweging.

Imitatio per thesin et arsin, Lat., imitatie op goede en slechte maatdeelen.

Imitation, Fr.; imitazione, Ital.; z. imitatie.

Immenraet (Michel), klaviermaker, geb. te Keulen op het einde der

16e eeuw, vestigde zich te Antwerpen, waar hij 1610 als burger werd inge-

schreven. Hij was een tijdgenoot van den beroemden Antwerpschen klavier-

maker Hans Ruckers den oude.
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Immler, violoncellist en cantor te Koburg op hel einde der 18^ eeuw,

schreef vele kerkmuziek.

Immler (Johann Wilhelm), muziekondoiwijzer te Coire in Zwitser-

land, in de jaren 1825—1840, schreef o, a. een Prahische Anleitnng znm

Singen für Lehrer und Lemende in Stadt und Landschulen (Coire, 1828).

Immutabilis (se. accent us), (z. accentus ecclesiastici.)

Immyns (John), stichter der Madrigal Society te Londen, leefde in

de 18e eeuw en was zanger aan de Academy of ancient music. De

door hem 1741 opgerichte Society bestond grootendeels uit werklieden, die

het onder zijn leiding zoo ver in de muziek brachten, dat zij in staat waren elk

Italiaansch of Engelsch madrigaal a vista te zingen. Van de nieuwe muziek

(o. a. die van Handel) wilde hij niets weten. Op lateren leeftijd verkreeg hij den

post van luitenist aan de koninklijke kapel en stierf 15 A.pril 1764 te Londen.

Impallomeni, Italiaansch componist, wiens opera Faüma 1872 te Palermo

ten gehoore werd gebracht.

Impazientemente, Ital., onrustig in de voordracht.

Impens, contrabassist, was in de jaren 1758—1773 lid der Ghapelle

royale te Brussel.

Imperatori, Italiaansch componist, wiens opera Bianca di Belm.onfe 1842

te Milaan ten gehoore werd gebracht.

Imperfect cadence of Half close, Eng. ; onvolkomen toonsluiting. (z. toon-

SLUITING.)

Imperfectum, Lat., onvolmaakt; aldus noemde men in de mensuraal-

muziek (z. dit) de tweedeelige maat, in tegenstelling van de driedeelige,

die perfectum heette. De verbinding eener lange noot (Ion ga) met een

korte (brevis) vormde een maat, en daar de lange in duur gelijk was aan

twee korte, volgde hieruit, dat de maat drieledig was. De raiddeneeuwsche

schrijvers, o. a. Franco v. Keulen, H. de Zeelandia en de Muris,

merkten naar aanleiding daarvan op, dat het getal drie de volmaaktheid in

zich sluit; zij doelden op het Mysterie der H. Drieëenheid. Het tempus

imperfectum, als zelfstandige maat, trad eerst in de 14e eeuw op; van

de mogelijkheid eener zelfstandige tweedeelige maat hadden de oudste Men-

suralisten geen begrip; althans Franco zegt in zijn verhandeling Musica et

cantus mensurahilis (Gap. IV), dat de Longa imperfecta niet zonder een

voorafgaande of volgende Brevis voorkomt, (z. mensuraalmuziek, noten-

schrift en perfectum).

Imperioso, Ital., gebiedend, fier in de voordracht.

ImpetUOSO of con impetO, Ital., onstuimig, woest, driftig in de voordracht.

Imponente, Ital.; imposant, Fr,; gebiedend, ontzagwekkend, vast bera-

den, nadrukkelijk in de voordracht.
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Impresario, Ital., ondernemer van publieke vermakelijkheden, voornamelijk

van concerten.

Impromptu, Fr., afgeleid van liet Latijnsche in promptu, is de benaming

voor muziekstukken, die den indruk moeten maken, alsof zij voor de vuist

voorgedragen worden, en die derhalve vloeiend en in lossen vorm geschreven

moeten zijn. Schubert, Schumann en Ghopin hebben vele schoone

stukjes in dat genre vervaardigd.

Improviseeren heet in de muziek het te gelijker tijd componeeren en voor-

dragen van een muziekstuk. Bach, Handel, Mozart, Beethoven en

andere groote componisten waren meesters in die kunst. Van de latere toon-

kun stenaars verdient in dit opzicht vooral FranzLiszt genoemd te worden. Hum-
mel wijdt in zijn klaviermethode een hoofdstuk aan de kunst van improviseeren.

In canone, Ital., in den trant van een canon.

In concerto, Ital., in samenstemming, in overeenstemming.

In disparte, Ital., ter zijde te zingen.

In tempo, Ital., in de maat, zooals die in den aanvang van een muziekstuk

is opgegeven ; het staat gewoonlijk na een versnelling of vertraging der beweging.

Incalzare, — ando, — ato, Ital., versnellen, verhaasten.

Inchindi, z. hennekindt.

Incledon (Charles Benjamin), Engelsch zanger en liederencomponist,

geb. 1763 te St. Kevern in Cornwallis, werd op achtjarigen leeftijd koor-

knaap aan de kathedraal te Exeter, waar hij zijn muzikale opleiding ont-

ving van Richard Langdon en William Jackson. Nadat hij eeni^^e

jaren bij de marine in dienst was geweest en tochten naar Indië had mede-

gemaakt, verbond hij zich 1784 als zanger aan het theater te Southampton,

was het volgend jaar als zoodanig te Bath en 1786 te Londen werkzaam.

In 1790 trad hij voor het eerst in het Co vent Garden-theater op, en van

dat oogenblik werd hij onder de beste Engelsche zangers gerekend. Gedu-

rende vele jaren zong hij op de meeste groote muziekfeesten te Londen en in

de provincie. Omstreeks 1817 maakte hij een kunstreis door de Vereenigde

Staten van Noord-Amerika, waar hij met bijval ontvangen werd, en trok ge-

durende zijn laatste levensjaren onder den naam van sthe Wandering
Melodist" door de provinciën van Engeland. Hij stierf 11 Febr. 1826

te "Worcester.

Incollare, — ando, — ato, Ital., beleggen, bekleeden, al de tonen van

een accoord gelijktijdig aanslaan.

Incrociare, Ital., de handen kruisen, over elkander slaan, bij het klavier-

of harpspel.

Incrnra bnccina, Lat., kromme schalmei, (z. schalmei).

Indebolire, — lendo, lito, Ital., den toon verzwakken.
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Indeciso, Ital., onzeker in de voordracht.

Indifferenza (con), Ital., koel, onverschillig in de voordracht.

Indische muziek, z. muziekgeschiedenis.

Indy (Saint Ange Wilfrid d'), componist, geb. 14 Dec. 1821 te Va-

lence in het departement Dróme in Frankrijk, kwam 1839 te Parijs, waar hij van

Antoine Kontski onderricht in het klavierspel, van Banderali in den

zang, ontving ; ook volgde hij aan het coiiservatoire den cursus in de harmo-

nieleer bij Carafa. Zijn eerste compositiën waren strijkquartetten, stukken

voor klavier en een dramatische scène, getiteM: CharloUe Corday. Vervol-

gens schreef hij de opera Les deux Princesses, die 1850 in de zaal van het

conservatoire ten gehoore werd gebracht, en Le feu sous la neige, die 1860

in de Louvre vertoond werd. In het conservatoire bracht hij 1867 de »opé-

ras de salon" Méprise et Surprise en Dans Ie brouillard ten gehoore. Sedert

eenige jaren is hij in het arrondissement Bayeux (departement Calvados) gevestigd.

Indy (Vincent d'), componist, neef van den vorige, is in de laatste jaren

bekend geworden door de ouvertures Les Piccolomini en Antoine et Cléopdtre,

een Symplionie chevaleresque en een koor, getiteld: La Chevauchée du Cid.

Inessche (Gornelis), organist te Dordrecht omstreeks 1560.

Infantas (Fernando de los), Spaansch priester, muziekgeleerde en con-

irapuntist, leefde in de laatste helft der lOg eeuw te Gordova. Hij schreef

o. a. Plura modulationum genera, quae vulgo contrapuncta appellantiir, super

eccelso Gregoriani cantu (Venetië, 1570) en Sacrarum varii styli cantionum

tituli spiritus sancti lil. 1 et 2 cum 5 vocièus (Venetië, 1580). De door

hem gecomponeerde Hymne Victimae pascJiali laudes is opgenomen in de door

Dehn uitgegeven Sammlung alterer Musik aus dem 16 und 17 Jahrhundert

(Berlijn, Gustav Granz).

Infantis. Onder dezen naam, die, volgens Fétis, vermoedelijk de La-

tijnsche vertaling is van dien van Pierre PEnfant, zanger aan de kapel

van koning Lodewijk XII van Frankrijk, vindt men een vierstemmig mo-

tet, getiteld: y)Alha Columha\ in het derde boek der verzameling Harmoniae

musicis Odkecaton (Venetië, Petrucci, 1 503).

Infinitus canon, Lat., oneindige canon ; aldus noemt men een canon, die

zoo ingericht is, dat hij, zonder de imitatie ooit op te geven, van een be-

paalde maat af altijd herhaald kan worden. Te dien einde moet men de

voorafgaande stem op een geschikte plaats weder in den aanvang terugleiden ; b. v.

:

[£'-:^-^-^^^sa'-LL?T



161

Inflatilia (se instrumenta), Lat., bij de oude schrijvers over muziek

de algemeene benaming voor blaasinstrumenten.

Infrabass, z. subbass.

Ing^anno of Cadenza d'mganno, Ttal., bedriegelijke sluiting, (z. looNaLui-

TING en TRUGSCHLUSS.)

In^e^neri (Marco Antonio), ook Ingigneri, Ingenierius en In-

gignerius geschreven, een der beroemde Italiaansche kerkcomponisten uit

de tweede helft der 46e eeuw, geb. omstreeks 1545 te Pordenone in het Ve-

netiaansche Friaul, zooals blijkt uit een bundel vijfstemmige Madrigalen, ge-

titeld: Maroi Antonii Ingignerii Pordenoni secundus liber Madrigalium (1516).

(Caffi noemt Venetië, Fétis Cremona als zijn geboorteplaats.) Hij was ka-

pelmeester aan de kathedraal in laatstgenoemde plaats Van zijn werken zijn

te Venetië in druk verschenen : Misse lib. \ e ^; Responsoriae hehdomadae

sanctae; Cantiones sacrae 5 voc. (1576); Madrigali a 4 voci (1578, 1580

en 1592) en Motetti a 16 voci (1589). Eenige zijner werken bevinden zich

in de bibliotheek te Munchen. Ook komen in verschillende werken uit de

16e eeuw, o. a. in vele bij Phalèse te Antwerpen verschenen verzamelin-

gen, Madrigalen van hem voor; de titels dier verzamelingen zijn te vinden

in de Histoire et BihlïograpMe de la Typographie Musicale dans les Pays-

Bas van Alph. Goovaerts (Antwerpen, 1880).

Ingegneri (Pater Tommaso Antonio), Franciscaner-monnik en kerk-

componist, geb. in de tweede helft der 17e eeuw te Bologna, gafl719/S«Jm

vespertini di tuUo Vanno a due cori in het licht.

Ingegneri, Venetiaansche orgelmakers uit de 16e eeuw. Een lid dier fa-

milie, Tom aso I., was organist aan de kerk van het eiland San Giorgio

maggiore, bij Venetië.

Inglott (William), geb. 1554, was organist aan de kathedraal te Nor-

wich en stierf Dec. 1621. Volgens zijn grafschrift was hij een uitmuntend

kunstenaar.

In^rain, Fransch orgelvirtuoos en componist voor zijn instrument, was

omstreeks 1753 organist aan de Steph aan s-kerk te Parijs en gaf orgel-

fuga's in het licht.

Ingrande (Edmond d'), organist en componist, geb. 19 Maart 1825 te

Parijs, ontving onderricht van Wilhem en van Taskin, later van Z im-

mer man n en van Ad o lp h e Adam. Hij werd leeraar in den zang aan

de gemeentescholen van Parijs en bekleedde achtereenvolgens debetrekkingen

van organist aan de kerken Sai nt- Ambr oise en Not re-Dame-des
Blancs-Manteaux en kapelmeester te Saint-Leu. Als componist is hij in

Frankrijk bekend door gezangen voor gemengd koor, waarvan vele bekroond zijn
;

ook zijn cantate Jeanne d'Are werd bekroond, en wel door de Société lib re

II. 11
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des beaux arts, en twee zijner Missen voor mannenstemmen met orgelbe-

geleiding werden 1874 eervol vermeld door de Société des compositeurs

de rausique. Hij nam deel aan de redactie der tijdschriften VOrphéon en

/' öiiion diorale.

luignez, Spaansch organist uit dezen tijd, gaf bij Romero y Andia te

Madrid een verhandeling over het koorgezang en een practische en theoreti-

sche orgelschool in het licht.

Inno, Ital., Hymne; z. dit.

Innocentameote, Ital., naïef, eenvoudig voor te dragen.

Ino (vrouwelijk ina), Ital., verkleiningsuitgang, beteekenl een kleiner soort

van hetgeen het stamwoord te kennen geeft, b. v. concertino, een klein

concert, violino (de Italiaansche benaming der viool), een kleine viola;

zoo ook andantino, een klein andante (z. andantino).

InquietO, Ital., onrustig in de voordracht.

Insanguine (Giacomo), componist, geb. 1744 te Monopoli in het konink-

rijk Napels, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium van San

Onofrio te Napels en was gedurende eenige jaren leeraar aan dat instituut.

Zijn eerste opera, La MafMde generosa, werd 1704 .opgevoerd, en in de jaren

i770—1782 schreef hij ongeveer 12 opera's, van welke de meest bekende zijn:

Medonte^ Didone, Adriano in Siria, Arianna e Teseo, Tito nelle Gallie en

Calipso. Ook schreef hij vele kerkmuziek, en als zijn beste werk op dat gebied

noemt men Psalm LXXI, met Ilaliaanschen tekst van Maffei, voor drie

stemmen met orkestbegeleiding. Hij stierf 1795, volgens anderen 1796, te Napels.

Inscriptio, Lat.; motto, Ital.; opschrift; een motto, of teeken, ofvereeni-

ging van beide, aan het hoofd van een canon geplaatst, teneinde, min of

meer duidelijk, de wijze van oplossing aan te duiden.

Gedurende de tweede helft der 15e eeuw schenen de meeste contrapuntisten

der Nederlandsche school er behagen in te scheppen, de oplossing hunner

raadselcanons zoo moeilijk mogelijk te maken. Sommige dier canons waren

opgeteekend in den vorm van kruizen, cirkels, drie- en vierhoeken, regen-

bogen, schaakborden en andere figuren, zonder eenigen sleutel hoegenaamd

voor de oplossing. Meestal echter waren zij opgeteekend op een enkele lijn,

G u i d a genaamd, en voorzien van een of ander oud spreekwoord, of van een

aanhaling uit de H. Schrift, blijkbaar er bijgevoegd, om hem die den canon

trachtte op te lossen een vingerwijzing te geven, doch in den regel zoo duis-

ter, dat zij de oplossing nog moeilijker maakten. Glareanus noemt een

dezer inscriptiën 5>het raadsel der Sphinx,"

Aan geestige opschriften ontbrak het niet. Zoo schreef Josquin des

Prés in het tweede 'hAgnus Bei'' zijner Mis VAmi haudichon^ om aan te

duiden, dat de Tenor zwijgen uioesl, de volgende woorden: ))Agnus secun-
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dum non est cum grege." Op een andere 'plaats geeft hij dezelfde bedoeling

te kennen door de woorden : Bazpayoz ix Hzpïfpou (de kikvorsch van Seriphos),

doelende op de getuigenis van Aelianus, dat de kikvorschen op dat eiland

niet kwaakten. Andere componisten schreven: »Vox faucibus haesit."

Om aan te duiden, dat de tweede stem aan het einde beginnen en achter-

waarts moet zingen, schrijft Robrecht: »Ut prius, sed dicitur retrograde."

Pierre de la Rue roept ernstig uit: ))Vade retro, Satanas." Een ander

componist schrijft bij een achterwaartschen canon : ))Canit more Hebraeorum"

en Josquin zegt eenvoudig: ))Gancriza,'" d. i. sloop als een kreeft/" In het

derde Agnus Bei der Mis VOmme armé van Hebree ht moeten in een stem

alle pauzen wegvallen; de componist drukt dit uit door «Clama ne cesses,"

en in zijn Missa de Beata Vii-gine zegt hij dVous jeunerez les quatre temps",

hetgeen beteekent, dat de stem waarop die woorden doelen vier S e m i b r e-

ves moet pauzeeren. Sommige inscriptiën van Robrecht zijn minder dui-

delijk. ïAccidens potest inesse et abe.sse praeter subjecti corruptionem," be-

teekent, dat de partij naar believen kan gezongen of weggelaten worden. »De-

cimas reddo omnia quae possideo" is een aanwijzing voor den bas, om een

decime lager dan de discant te zingen. ))Tu tenor cancriza, et per antifrasin

canta" duidt aan dat de tenor in kreeftengang en in tegenbeweging moet

zingen. De woorden )>Duo adversi adverse in unum", bij Mo ut on, betee-

kenen, dat de zangers over elkander moeten staan met den canon tusschen

zich, zoodat de een het muziekstuk van boven naar beneden, de ander van

beneden naar boven leest. Een ander componist drukt deze wijze van voor-

dracht uit door de woorden: ïRespice me, ostende mihi faciem tuam." Raad-

selachtiger zijn de woorden ))Justitia et Pax osculatae sunt," aanduidende, dat

de twee zangers van tegenovergestelde kanten moeten beginnen en elkaar in

het midden ontmoeten.

Wanneer zwarte noten in de tijdmaat van witte gezongen moeten worden,

leest men nu en dan : sNigra sum, sed formosa;'' of, ))Noctem in diem ver-

tere;" ef, ]i)Dum habetis lucem credite in lucem."

De lijst dezer inscriptiën zoude nog met vele vermeerderd kunnen worden.

Genoeg zij het, te vermelden, dat in de meeste latere uitgaven der werken

van Nederlandsche contrapuntisten de Inscriptiën verdwenen en de canons vol-

uit geschreven zijn.

Insensibilmente, Ital., onmerkbaar, van lieverlede (b. v. langzamer of snel-

ler, zachter of sterker); meer gebruikelijk is poco a poco.

Insieme, Ital.; ensemble, Fr.; te zamen, allen te gelijk.

Insnede, z. caesura.

Instantemente of con iostanza, Ital., dringend.

Instrument (Gr.: opya^ov, Lat.: instrumentum; Ital.: stromento) betee-
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kent op muzikaal gebied een werktuig tot het voortbrengen van tonen. Het

in de hedendaagsche Europeesche muziek gebruikelijk aantal instrumenten

vormt slechts een klein gedeelte van dat, hetwelk in den loop der tijden is

uitgevonden. Koch, in zijn Musikalisckes Lexicon, vermeldt 34:0 verschiWende

soorten van muziekinstrumenten, van welke ongeveer 67 nog in gebruik zijn,

en zelfs onder dit laatste getal zijn vele instrumenten van dezelfde soort be-

grepen. Verschillende oorzaken hebben bijgedragen tot het behoud van som-

mige instrumenten en den ondergang van andere. Hoedanigheid van toon en

gemakkelijkheid van mechanisme brachten natuurlijk veel bij tot het algemeen

in gebruik komen van een of ander instrument ; doch behalve dat, leerde

men van lieverlede, door het vereenigen van verschillende instrumenten tot

een soort van orkest, welke instrumenten niet noodzakelijk waren en derhalve

gemist konden worden. Zoo was het b. v. in den tijd vóór Lulli gewoonte,

om alleen instrumenten van dezelfde soort tot een massa te vereenigen ; wij

lezen b. v. van een «Concert voor violen," een »Concert voor fluiten" enz. Dien-

tengevolge had men o. a. fluiten van verschillenden omvang noodig, en men

bezigde dan ook tenoor- en basfluiten. Ook andere instrumenten van dezelfde

soort werden tot een geheel (of, zooals men het noemde, tot een accoord

of stemwerk) vereenigd; dit was met trompetten, hobo's, bazuinen e. a.

het geval. Toen evenwel de verbinding van instrumenten van verschillende

soort, en in het bijzonder van strijk- en blaasinstramenten, tot een gunstig

gevolg had geleid, kwamen vele der tot een stemwerk behoorende instrumen-

ten (o. a. de basfluit, de bashobo, de discantbazuin en andere, wier timbre

niet voldoende was, of wier mechaniek te wenschen overliet) van lieverlede

in onbruik.

Alle muzikale geluiden zijn het resultaat van de trilling der atmosfeer; en

die trillingen brengt men voort, hetzij direkt, door met de noodige kracht in

een buis te blazen, hetzij indirekt, door het in beweging brengen van een

elastisch .lichaam (zooals een gespannen snaar), zoodat het in trilling ge-

raakt en zijn eigen trilhngen aan de lucht die het omringt mededeelt. Tot

een van deze twee soorten behoort elk muziekinstrument. Uit de geschiedenis

blijkt niet, welke soort ouder is, en in de Mythologie wordt de uitvinding

van den oudsten vorm der strijkinstrumenten, de Lier, aan Mercurius toe-

geschreven, terwijl Pan, Apollo en Orpheus als uitvinders van het oudste

blaasinstrument, de Tibia of fluit, gelden.

De verschillende soorten van muziekinstrumenten zijn in dit Lexicon in

alphabetische volgorde behandeld. Hier zij alleen vermeld, dat de instrumen-

ten in drie hoofdsoorten verdeeld worden: l*^ snaarinstrumenten, 2° blaas-

instrumenten, 3o SLAGINSTRUMENTEN.

De snaarinstrumenten worden verdeeld in drie klassen

:
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a) instrumenten wier snaren met behulp van strijkstokken in trilling wor-

den gebracht (strijkinstrumenten): de viool, de altviool, de viole d'amour, de

violoncel, de contrabas e. a.

h) instrumenten wier snaren getokkeld worden: de harp, de guitaar, de

mandoline, de luit e. a.

c) instrumenten wier snaren met behulp van toetsen aangeslagen worden:

het klavier in zijn verschillende gedaanten.

De blaasinstrumenten zijn:

a) met een rietje in het mondstuk: de hobo, de Engelsche hoorn, de fa-

got, de quint- en contrafagot, de clarinet, de bassethoorn, de basclarinet, de

saxophone enz.

5) zonder rietje: de fluiten.

o) met klavier: het orgel in zijn verschillende soorten.

d) met mondstuk en van koper: de hoorn, de trompet, de cornet, de ba-

zuin, de ophicleïde, de bombarden, de tuba e. a.

e) met mondstuk en van hout: de bashoorn en de serpent.

De slaginstrumenten kan men onderscheiden in zoodanige, die een te

bepalen toonhoogte hebben en in zoodanige wier klank onbepaald is. Tot de eerste

soort behooren de pauken, de antieke bekkens, (o. a. door Berlioz aange-

wend in zijn symphonie Koméo et Juliette)^ de klokken en de klavierhar-

monica; tot de tweede, de trommels, de tamboerijn, de bekkens, de triangel,

de tamtam, de halve maan e. a.

Een groote lijst van instrumenten bij de verschillende volken in gebruik

vindt men o. a. in het Musihalisches conservations-Lexicon van Mendel,

onder het artikel instrument.

Instrnmenta, Lat., instrumenten.

Instrumenta cruomena, Lat., de instrumenten met klaviertoetsen.

Instrumenta empneusta of pneumatica, Lat.; andere benaming voor in-

strumenta inflatilia, blaasinstrumenten.

Instrumenta encliorda of fidicinia, Lat., snaarinstrumenten.

Instrumenta pennata, Lat., de van pennen voorziene instrumenten, zooals

de oude vleugels.

Instrumenta percussa of pulsatilia, Lat., slaginstrumenten.

Instrumentale muziek, Ned. ; instrumentalmusik, Hoogd. ; musique in-

strumentale, Fr. ; MUsiCA stromentale, Ital. ; instrumental music, Eng.

;

aldus noemt men alle uitsluitend door instrumenten uittevoeren muziek, in

tegenstelling van vocale muziek, die uitsluitend voor menschelijke stemmen

geschreven is.

De geschiedenis der instrumentale muziek is, in breede trekken, als volgt.

In de oudste tijden en bij alle volken was poëzie en muziek, of zang en
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instrumentale begeleiding onafscheidbaar vereenigd. Het eerste spoor harer

scheiding vindt men in de muziekgeschiedenis omstreeks 430 v. Ghr., toen,

in de tweede Pythiade, de Grieksche fluitspeler Sakadas uit Argos voor het

eerst zonder gezang als solist op zijn instrument optrad en den prijs behaalde.

Niet lang daarna, omstreeks 400 v. Ghr., bespeelde Agelaus uit Tegea de

Kithara, zonder er bij te zingen, en het feit, dat de oude schrijvers hier-

van melding maken, mag tot bewijs strekken, dat dit destijds als iets

buitengewoon nieuws gold. Met de ontwikkeling der muziek in het algemeen,

zoowel als met de uitvinding en verbetering der instrumenten, die hun vir-

tuozen vonden, nam ook deze tak der toonkunst in bloei toe, en elke nieuwe

eeuw toonde een groeten vooruitgang op dit gebied. JDesniettemin is de In-

strumentale muziek der oudheid en der middeneeuwen voor ons niet

van groote beteekenis. Eerst in de 16^ eeuw wordt haar geschiedenis be-

langrijk.

Tydens de periode der groote Nederlandsche en Italiaansche contrapuntisten

was de instrumentale muziek nog in haar kindsheid. De mechaniek

der meeste instrumenten was nog zeer gebrekkig : violen, hobo's, fluiten en

bazuinen waren voor de ingewikkelde contrapuntische combinatiën van dien

tijd niet te gebruiken. Alleen bij dansen en feesten speelden de instrumenten

een rol, en concerten en symphonieën (d. i. een opvolging van danswij zen)

waren reeds in de 16^ eeuw in gebruik. Ongelukkigerwijze zijn de instru-

mentale werken uit dien tijd verloren gegaan, zoodat het moeilijk is, zich

een denkbeeld van die muziek te vormen. Omstreeks denzelfden tijd ontstond

de kamermuziek, aanvankelijk bestaande uit Madrigalen en Rkercari (z. dit) met

of zonder begeleiding. Men componeerde canzonette da siionare e da cantare.

De instrumentale partijen speelden unisono met de vocale; de viool, de man-

dore, of de fluit, gingen met den discant; de luit en de viola verdubbelden

den alt of den tenor; wederom de luit, de basviool, de basfluit en de bas-

hobo, later de fagot, verdubbelden den bas.

In dezelfde eeuw bloeide gedurende vijftig jaren een soort van instrumen-

tale muziek, ontleend aan den vocalen stijl, namelijk aan het zoogenaamde

contrapimto alla menie, welke soort van contrapunt hierin bestond, dat op

gegeven noten geïmproviseerd werd; de zangers der Sixtijnsche kapel waren

meesters in die kunst. De instrumentalisten volgden den zangers na; op

een gegeven bas improviseerden zij melodieën, figuraties, fiorituren enz. Die

improvisatiën werden echter weldra zoo slecht, dat op het einde der 16e eeuw

de componisten besloten, niet alleen de muziek die gespeeld moest wor-

den volledig op te schrijven, maar ook den bas in diervoege van cijfers

te voorzien, dat er geen twijfel kon zijn aangaande de keuze der accoorden.

Het contrapunt alla mente geraakte omstreeks 1625 in onbruik. Belangrijke
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mededeelingen betreffende die soort van muziek vindt men in een werk van

Giuseppe Baini, getiteld: Memorie siorico-criüche della vita e delle opere

di G. Pierluigi da Falestrina (Rome, 1828).

Een nieuwe periode van ontwikkeling ging de instrumentale muziek te ge-

moet, toen zij als orkestmuziek in de opera optrad. Aanvankelijk was die

orkestmuziek zeer gebrekkig, en eerst na de uitvinding van den Basso con-

tinuo werd zij beter. Enkele componisten uit den aanvang der 17^ eeuw

schijnen zich reeds een vrij duidelijk begrip gevormd te hebben van de be-

teekenis der muziek in het drama. Zoo o. a. Gagliano, in wiens opera

Dafne de muziek een belangrijker rol speelt dan in de werken zijner voor-

gangers Peri en Gaccini. Over deze opera bestaat een 1608 te Florence

gedrukt bericht, waarin o. a. het volgende gezegd wordt: ))vooral geve men

acht, dat de instrumenten, die de enkele stemmen moeten begeleiden, zich

op een plaats bevinden, van waar zij den zanger in het gezicht kunnen zien,

zoodat zij elkander beter hooren en te zamen voortschrijden kunnen ; men

zorge, dat de harmonie noch te sterk, noch te zwak zij, maar zoo, dat zij den zang

ondersteunt, zonder de woorden onverstaanbaar te maken. Voordat de gor-

dijn valt (wij zouden zeggen : opgaat), moet, om den toeschouwer aandachtig

te maken, een symphonie gespeeld worden door verschillende instrumenten,

die tot begeleiding der koren en tot het spelen der ritornellen gebruikt wor-

den. Na vijftien of twintig maatslagen treedt de proloog op, en wel met een

bij den klank der symphonie passenden tred; niet gekunsteld, alsof hij danst,

maar met waardigheid, in diervoege, dat zijn passen niet van de muziek af-

wijken." Voorts wordt gezegd: »Bij Apollo's woorden moeten voller klan-

ken dan gewoonlijk vernomen worden. Te dien einde moeten vier violisten

zich dicht bij een der uitgangen van het tooneel plaatsen, waar zij voor de

oogen der toeschouwers verborgen zijn, doch A polio zien kunnen, en zoo

vaak hij de Lyra aanstrijkt, spelen zij de drie voorgeschreven noten, terwijl

zij zorgen moeten, zoo gelijk te strijken, alsof er slechts met één strijkstok ge-

speeld werd." Volgens dit bericht zou dus in het werk van Gagliano het

orkest reeds een min of meer zelfstandige rol spelen; dit schijnt echter niet

het geval te zijn; althans E. O. Lindner verzekert in zijn werk Ziir Ton-

hunst (blz. 21—29), dat de drie voornoemde noten der violen het eenige

zelfstandige instrumentale gedeelte van Dafne uitmaken en dat de begeleiding

dier opera op dezelfde leest geschoeid is, als die der werken van Peri en

Gaccini.

Monteverde (gest. 1643) bracht nieuwe elementen in het orkest; in zijn

tijd bevatte het de clavicembalo, de fluiten en andere blaasinstrumenten, de

verschillende soorten van strijkinstrumenten uit die dagen en de dubbele

harp. Zijn begeleidende basstem is niet, zooals die zijner voorgangers, slechts
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een eenvoudige basis voor den zanger; zij neemt deel aan de beweging, en

Monteverde schroomt niet, haar nu en dan, waar de dramatische voor-

dracht het eischt, scherpe dissonanten te geven. Bij hem kan reeds van

karakteristiek der instrumenten sprake zijn. In zijn opera Orfeo zingt Or-

pheus onder begeleiding van fluiten en cither; cornetten klinken bij het koor

der hellegeesten, en Gharon zinkt in slaap onder zachte muziek van violen

eA bas. De componist Landi verbande de blaasinstrumenten uit het orkest,

doch vermeerderde het aantal strijkinstrumenten. Zijn opera San Alessio (1634)

wordt voorafgegaan door een in Madrigalen-stijl geschreven ouverture, wier

effect hoofdzakelijk in de tegenstellingen van piano en forie bestaat. G a-

valli, leerling van Monteverde, vertrouwde der instrumentale muziek in

zijn werken een groote rol toe; hij maakte ook de z!occai^(ï-ouverture en het bal-

let tot onmisbare bestanddeelen der opera.

De Italianen, 1647 door den kardinaal Mazarin naar Frankrijk geroepen,

maakten daar te lande hun instrumentale muziek bekend. Vooral Lulli en

Gambert bi-achten veel bij tot de ontwikkeling dier muziek. Eerstgenoemde

schreef, als directeur der »petits violons" van Lodewijk XIV, een groot

aantal symphonieën (in de beleekenis van in tra des, inleidingsmuziekstukken),

marschen, dansen en andere muziekstukken; volgens sommigen is hij de vader

van het menuet. Aanvankelijk componist van instrumentale muziek, ver-

trouwde hij haar ook in zijn dramatische werken een groote rol toe: zijn

opera's bevatten symphonieën, lange ritornellen en balletmuziek. Wat zijn sym-

phonieën betreft, zij zijn navolgingen der Italiaansche op era- toccata (z. toc-

cata) en bestaan uit twee {Grave en Allegro), ook uit drie [Allegro, Grave^

Allegro) afdeelingen. Het strijkquartet was reeds bij Lulli de basis van het

orkest en is het tot den huldigen dag gebleven. Oorspronkelijk bestemd tot

ondersteuning der vier menschelijke stemmen, ontwikkelde het zich onder de

handen van groote componisten meer en meer tot eigen zelfstandigheid. De

techniek der strijkinstrumenten werd tot een groote hoogte gebracht door de

virtuozen, die niet alleen de werken der componisten uitvoerden, maar ook

stukken speelden die zij zelven vervaardigd en waarin zij de technische moei-

lijkheden opgestapeld hadden; aan hen heeft men het concert (z. dit) te

danken, dat ten opzichte van zijn bouw met de sonate (z. dit) gelijken

tred hield. De sonate onderscheidde zich aanvankelijk niet van de suite

(z. dit), in zooverre zij een aaneenschakeling van verschillende toonstukken

was, en eerst in de 18e eeuw werd door de groote meesters in dien vorm het

onderscheid in diervoege vastgesteld, dat de verschillende afdeelingen eener

sonate een organisch geheel moesten vormen, dat echter de suite een

opeenvolging van danswijzen was, slechts verbonden door de eenheid der toon-

soort. Toen eens de vorm was vastgesteld, werd de inhoud van lieverlede
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rijker. De concerteerende solist had een begeleider noodig, om ten minste

den bas aan te geven, zoo niet de harmonie aan te vullen; de solo's groei-

den aan tot instrumentale duetten, die zich weldra tot trio's, quartetten, quin-

tetten en andere ensemble-stukken uitbreidde.

De strijkinstrumenten vormden, zooals gezegd is, reeds in de 17e eeuw de

basis der instrumentale muziek, hetzij zij als quartet optraden, hetzij zij als

deel van het orkest in de symphonie (z. dit) dienstdeden. Als instrumen-

tale componisten uit dat tijdvak verdienen bijzonder vermeld te worden, voor

de symphonie: Alessandro Scarlatti, Buononcini en Sammar-

t i n i ; voor het concert : Gorelli, Tartini en Domenico Scarlatti;

voor het quartet: Gorelli, Geminiani en Vivaldi. De beste dezer

componisten was ongetwijfeld Alessandro Scarlatti; doch ten opzichte

van de instrumentale muziek in het bijzonder is Gorelli de hoofdman; vooral

bracht hij veel bij tot ontwikkeling der kamermuziek, en zijn sonates en con-

cerii grossi worden nog heden dikwijls gespeeld.

Den grootsten roem op het gebied der instrumentale muziek behaalde Duitsch-

land. Onder zijn eerste instrumentale componisten behoort Heinrich

Schütz (1585—1672), die in Italië onder leiding van G abr iel i studeerde.

Wat de dramatische muziek betieft, stelde Schütz zich de Italiaansche compo-

nisten van dien tijd tot voorbeeld, zooals blijkt uit zijn opera jDds/'^é, door Op i tz

uit het Italiaansch vertaald; doch ten opzichte van de instrumentale en de

kerkelijke muziek volgde hij een eigen richting en maakte rijkelijk gebruik van

de vele hulpmiddelen, die het Duitsche orkest in zijn tijd opleverde. Nevens

Schütz verdienen genoemd te worden J. H. Schein, J. R. Ah Ie, J. G.

Ahle, Praetorius e. a. De kamermuziek vond in dien tijd meer en meer

beoefenaars; onder velen zijn te noemen Kuhnau (1667—1722), wiens

Biilische Historiën nehst Auslegtmg in Sonatenform für das Clavier (Leipzig,

1700) als een der eerste proeven van programma-inuziek te beschouwen is;

Joh. Walt er, vioUst in de kapel van den keurvorst van Saksen; F. H. von

B i b e r , kapelmeester te Salzburg ; voorts K o b r i c h , A g r e 1 , G a m e r-

loher, Janitsch en Ranegger.

Onder de Duitsche organisten die invloed uitoefenden op de ontwikkeling

der instrumentale muziek behoorden in de eerste plaats Ja co b Praetorius

en Samuel Scheidt, beiden leerlingen van onzen beroemden Jan Pi eter

Sweelinck; hun phantasiëën, toccata's en variatiën muntten, evenzeer als

die van hun meester, door oorspronkelijkheid uit. Sweelinck was een van

de eersten, die de instrumentale muziek losmaakten van den vocalen stijl. Op

vele plaatsen in zijn werken is het contrapunt bewegelijker dan in de vocale

compositiën en draagt een bepaald instrumentaal karakter. Zijn leerlingen volg-

den hem na, en vooral Scheidt bracht het in de instrumentale polyphonie
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tot een voor zijn tijd ongekende hoogte, zooals blijkt uit zijn Tahdatura nova

(Hamburg, 1624), bevattende liederen en dansen voor orgel, in enkel en

dubbel contrapunt. Ook de organisten Fr o berg er, Keerl en Reinken

brachten veel bij tot ontwikkeling van het instrumentale contrapunt. Uit die

organistenschool trad een groot genie te voorschijn : Johann Sebastian

B a c h. Wat deze meester, ook op het gebied der instrumentale muziek verricht

heeft, is bijna onbegrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat hij het grootste gedeelte

van zijn leven in kleine steden doorbracht, waar hij zoo goed als geen gele-

genheid had, de instrumenten en het orkest te bestudeeren. Zijn hoofdinstru-

ment was het orgel, maar ook met het orkest wist hij te tooveren. Hij was

van de Duitsche meesters de eerste die het klavier in verbinding met strijk-

instrumenten bracht en klavierduetten, trio's, quartetten enz. schreef. Zijn

kinderen, vooral Phil. E man. B.ach, hebben die verschillende soorten van

instrumentale muziek meer en meer ontwikkeld. Ook Handel toonde zich

een meester in de instrumentale muziek, doch nam op dat gebied een min-

der hoog standpunt in dan op dat der dramatische en oratorische muziek.

Hetzelfde geldt voor Gluck. Van veel grooter beteeksnis dan deze beide

meesters is het triumviraat Haydn, Mozart, Beethoven.

Haydn schreef zijn eerste instrumentale werken naar het voorbeeld der

sonates van Phil. Em. Bach, en hij bewerkte, dat de sonatevorm de grond-

slag voor orkest- en kamermuziek werd en tot heden gebleven is. Wat hij

in dien vorm schreef overtreft al hetgeen hem vooraf is gegaan zoozeer, dat

hij als de schepper eener nieuwe periode der instrumentale muziek wordt be-

schouwd, en de werken van de meeste zijner voorgangers nog slechts histo-

rische waarde hebben. Aan sonate, quartet en symphonie schonk hij een

nieuw leven.

Mozart zette het werk van Haydn voort. Daargelaten zijn buitengewoon

groote verdiensten op het gebied der dramatische muziek, kan men zeggen,

dat hij ook de instrumentale muziek tot een hooger trap van ontwikkeling

bracht, doordien hij haar tot draagster maakte van melodieën, zoo innig en

schoon, als zelfs Haydn niet gezongen had. Zijn genie als componist van

instrumentale muziek komt het meest uit in zijn drie groote symphonieën,

in Es^ in g kleine terts en in C (Jujüier-s-^miphome), en in zijn zes aan

Haydn opgedragen quartetten.

Beethoven eindelijk bracht de instrumentale muziek tot haar hoogsten

trap van ontwikkeling. Den door zijn voorgangers vastgestelden vorm ver-

rijkte en verbeterde, de muzikale hulpmiddelen vermeerderde hij. Zijn vor-

men zijn ruimer, breeder, zijn stijl veelstemmiger, zijn gedachten dieper, ern-

stiger, zwaarwichtiger, zijn melodieën verhevener dan die zijner voorgangers.

De zoogenaamde »thematische arbeid," d. i. de kunst om een thema te
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ontleden en de verschillende leden met elkander, of met nieuwe motieven, te

verbinden, werd door geen meester vóór hem met zulk een groote genialiteit

aangewend. Zijn instrumentatie is voller en effektrijker dan die vanHaydn

en Mozart. In één woord: Beethoven was de grootste componist van

instrumentale muziek, dien de wereld heeft opgeleverd, en hij was de eerste

die duidelijk bewees, dat het orkest een eigenaardig spraakvermogen bezit:

het is het orgaan van het onuitsprekelijke. Met B e e t h o v e n is de geschie-

denis der instrumentale muziek ten einde, üe na hem komende componisten

op dat gebied zijn voor de muziekgeschiedenis van geringe beteekenis, al bevin-

den zich onder hen talentvolle mannen, alsSchubert,Mendelssohn,Schu-

mann e. a. Geen dezer componisten overschrijdt het standpunt door Beet-

hoven ingenomen, en de beteekenis der »negende symphonie," waarin de

tot haar hoogsten trap van ontwikkeling gebrachte instrumentale melodie zich

weder met de menschelijke stem vereenigt, schijnt door hen niet gevat te zijn.

Een schijnbaar nieuw soort van instrumentale muziek zijn de symphonieën

van Berlioz. Deze componist legde aan zijn werken een programma te

gronde, dat hij meende in tonen te kunnen weergeven. De programmamuziek

is echter niets nieuws; zij komt reeds in de 17e eeuw voor. En wat den

vorm betreft, volgde Berlioz geheel den ouden meesters. Alleen in het

gebruik van het orkest overtrof hij zijn voorgangers. Hij is derhalve niet als

een hervormer op het gebied der instrumentale muziek, maar wel op dat der

instrumentatie te beschouwen, (z. instrumentatie en orkest).

Merkwaardiger dan de symphonische werken van Berlioz zijn die van F r a n z

Liszt. Deze bepaalde zich niet tot het componeeren van een programma,

maar trachtte den inhoud van een of ander gedicht in diervoege in tonen

weer te geven, dat de gevoelens en gewaarwordingen in zijn muziekstuk in

dezelfde volgorde voorkomen als in het gedicht, hetwelk derhalve in zeke-

ren zin den vorm voor het muziekstuk aangeeft. De in dien vorm geschre-

ven muziekstukken noemt Liszt Symphonische Dïchtungen. Zij verschillen

meer door inhoud dan door vorm van de instrumentale muziek der klassie-

ken; want bij nauwkeurige beschouwing hebben zij, behoudens enkele wijzi-

gingen, denzelfden vorm als de ouverture en de eerste afdeeling eener sym-

phonie. (z. ouverture, symphonie en symphonische dichtung.)

Instrumeiitatie of Orkestratie, Ned.; instrumentation of orchestration,

Fr., Hoogd., Eng.; de kunst om muzikale gedachten voor de verschillende in

de muziek gebruikelijke instrumenten geschikt te maken. Zij is voor den

componist, wat het koloriet voor den schilder is. Welk een rijkdom van

kleuren de vele, tot een orkest vereenigde instrumenten kunnen opleveren, be-

wijst de eerste beste orkestuitvoering. Elk instrument heeft een eigenaardig

ürtibre, en dikwijls meer dan een, naarmate het register waarin het aange-
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wend wordt. De hobo, b. v., is nu eens klagend en zacht, dan eens vrool'ijk

en naïef, dan weder eens schel en snijdend; de fagot leent zich evenzeer tot

droevige als tot koddige muziek ; de clarinet bezit in haar drie registers drie

verschillende karakters; de fluit is schitterend in de hoogte, zingt weeke me-

lodieën in het middenregister, of geeft eenige sombere lage tonen aan ; de

hoorn heeft nu eens een schetterenden en woesten, dan eens een weeken,

dweepachtigen klank ; trompetten en bazuinen laten zoowel oorlogsfanfares als

plechtige accoorden hooren; het strijkquartet zingt de geheele toonladder van

menschelijk lijden en gevoelen, — in het kort : de tot een orkest vereenigde

instrumenten zijn voor duizende combinatiên geschikt. — De geschiedenis der

instrumentatie is vervat in de partituren der groote meesters. Geen onder-

deel der muzikale compositie heeft in den loop der tijden zoo vele wijzigingen

ondergaan; een gevolg van de omstandigheid, dat het orkest telkens van ge-

daante veranderde (z. orkest), en de componisten telkens nieuwe instrumen-

ten ter hunner beschikking vonden. Daar b. v. het hedendaagsch orkest ge-

heel anders is samengesteld dan dat van Handel en Bach, is ook de wijze

van instrumenteeren een geheel andere geworden. De werken dier meesters

hooren wij niet meer uitvoeren met de door hen geschreven instrumentatie,

maar met die van Mo z art, Robert Franz en andere bewerkers. Ten

opzichte van de instrumentatie zijn Bach en Handel slechts voor den ge-

schiedvorscher nog belangrijk.

Haydn legde den grondslag voor de moderne instrumentatie. Vele instru-

menten, die bij Handel en Bach in gebruik waren, schafte hij af en her-

leidde het orkest tot zijn eenvoudigsten vorm. Luit, guitaar, theorbe, oboe

da caccia, flüte a bec, violino piccolo, viole marine, violette, cornet en andere

instrumenten die in de partituren zijner voorgangers voorkomen, zoekt men

in zijn orkest te vergeefs. Van de slaginstrumenten gebruikt hij alleen de

pauken. Daarentegen vindt men bij hem nu en dan de clarinet; doch eerst

Mozart wist van dat instrument partij te trekken. Haydn 's orkest is ge-

woonlijk samengesteld uit eerste en tweede violen, alten, violoncellen, contra-

bassen, fluit, hobo's, nu en dan een of twee clarinetten, fagotten, twee hoorns,

twee trompetten en pauken. In sommige zijner werken komen ook kleine fluit

en contrafagot voor; in die Schöpfung en in die Jahreszeiten gebruikt hij drie

bazuinen, in laatstgenoemd werk ook vier hoorns. Het strijkquartet vormde

de basis van zijn orkest; de houten blaasinstrumenten dienden nu eens tot

ondersteuning der strijkinstrumenten, dan eens vormden zij een afzonderlijk

klein orkest; het aandeel dat de twee hoorns aan de instrumentatie namen

was zeer gering; trompetten en pauken werden bijna uitsluitend in de nuance

forte gebruikt.

Mozart en Beethoven namen, ook wat de instrumentatie betreft, H a y d

n

I

I
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tot voorbeeld. Eerstgenoemde bracht een nieuwe kleur in het orkest, door-

dien hy, althans in zijn laatste werken, aan de clarinet, die bij Haydn een

zeer ondergeschikte rol had gespeeld, een eervolle plaats toekende. Overio-ens

verschilt zijn instrumentatie niet aanmerkelijk van die van Haydn; het

onderscheid tusschen de instrumentale werken van beide meesters betreft meer

den inhoud dan den vorm. Een uitzondering op dezen regel maakt de finale

der Jji/jfif^r-symphonie, waarin Mozart's orkest een door Haydn onge-

kende zelfstandigheid ten toon spreidt,

Beethoven's instrumentatie was reeds in zijn eerste symphonie breeder

aangelegd dan die van Haydn en Mozart. Niet hobo's of clarinetten, maar

hobo's en clarinetten komen in al zijn symphonische werken voor. Het corps

houten blaasinstrumenten is bij hem achtstemmig; van de koperen instrumen-

ten gebniikt hij twee, soms ook drie en vier, hoorns en twee trompetten.

Waar het noodig is, versterkt hij zijn orkest door bazuinen (twee of drie),

kleine fluit, contrafagot en zelfs door groote trom, triangel en bekkens. De

blaasinstrumenten, die gezamenlijk een toonomvang van de contratonen tot

de viermaal gestreepte octaaf hebben, vormen bij hem een behoorlijk tegen-

wicht tegen het denzelfden omvang beheerschende strijkorkest, dat wel slechts

vier stemmen telt (of eigenlijk vijf, wanneer men violoncel en contrabas als

afzonderlijke stemmen beschouwt), maar elke stem twee-, drie-, vier-, zes- en

meervoudig bezet heeft en bovendien door dubbele grepen meerstemmig ge-

maakt kan worden.

Bij Beethoven treden, in veel hooger mate dan bij zijn vooro-ano-ers

blaas- en strijkorkest als twee van elkander onafhankelijke massa's op; reeds

in zijn eerste symphonie is dit merkbaar; veel meer echter nog in zijn latere

werken, die ook voor de studie der instrumentatie van het hoogste' belang zijn.

Twee orkestinstrumenten zijn in Be et hoven 's orkest noo- niet tot vol-

maaktheid gekomen: de hoorn en de trompet. De aard dier natuurinstru-

menten bracht mede, dat zij niet alle tonen der schaal bezaten; niet zelden

kwam het derhalve voor, dat de componist die instrumenten moest laten zwij-

gen, en dit geschiedde vaak op oogenblikken, dat hun medewerking noodzake-

lijk geweest ware; niet zelden ook werden hun natuurtonen, zoo goed en zoo

kwaad het ging, tot aanvulling der harmonie gebezigd, hetgeen dikwijls aan-

leiding gaf, dat de harmonie oversterk werd en de melodie overvleuo-elde.

Voorbeelden van een dergelijke min gelukkige aanwending, of niet-aanwendino-,

van hoorns en trompetten vindt men in vele partituren der klassieke meesters.

Een groot voordeel voor de componisten van instrumentale muziek was het

derhalve, toen omstreeks 1825 de ventielhoorns en ventieltrompetten uito^e-

vonden werden. Met dat tijdstip begint een nieuwe periode in de geschie-

denis der instrumentatie. De koperen instrumenten konden zich vrijer bewe-
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gen en vormden van lieverlede een afzonderlijk corps, even zelfstandig als het

orkest der houten blaasinstrumenten en het strijkorkest; de omvang van het

orkest breidde zich in de hoogte en in de laagte uit ; nieuwe instrumenten,

als de basclarinet en de tuba, werden tot verfraaiing van het koloriet aan-

gewend; enkele oude instrumenten, als de harp en de Engelsche hoorn, wer-

den weder ingevoerd, en het orkest verkreeg een schat van nieuwe kleuren ; vir-

tuozen brachten de techniek der instrumenten tot een verbazingwekkende

hoogte; in het kort: de hulpmiddelen die den componist ten dienste stonden

waren veel talrijker dan die, waarover de klassieke meesters te beschikken

hadden, en dientengevolge waren zij, wat de instrumentatie betreft, vrijer in

hun bewegingen. De groote meester op het gebied der moderne instrumen-

tatie is Hector Berlioz; zijn partituren bevatten wonderen van klank-

effekt, die zelfs aan zijn groote voorgangers onbekend waren. Componisten als

Meyerbeer, Wagner, Liszt en anderen, wier werken door schoone instru-

mentatie uitmunten, zijn in dit opzicht bij hem ter schole gegaan en hebben de

middelen tot verkrijging van een schoon koloriet grootendeels uit zijn werken geput.

Slechts tot zekere hoogte kan men de kunst van instrumentatie uit boeken

leeren. Van haar poëtische zijde is zij evenmin aan te leeren, als de kunst

van schoone melodieën, schoone harmonieën en origineele krachtige rhyth-

mische vormen te scheppen. De leerboeken kunnen alleen vermelden, wat

voor de verschillende instrumenten geschikt, wat uitvoerbaar of niet uitvoer-

baar, wat gemakkelijk of moeilijk is, wat dof of helder, zwak of krachtig,

week of scherp klinkt ; ook bevatten zij mededeelingen aangaande den omvang

en het karakter der instrumenten; doch wat het moeilijkste gedeelte der in-

strumentatie-leer betreft, namelijk de kunst om de instrumenten tot verschil-

lende welluidende groepen te vereenigen en hun klanken in diervoege te vermen-

gen, dat de toon van het eene instrument door dien van het andere gewijzigd

wordt, en dientengevolge een bijzondere toonkleur ontstaat, die geen instrument

alleen, of met instrumenten van dezelfde soort vereenigd, zou kunnen voort-

brengen, — die kunst is slechts te leeren uit het aanhooren van de werken

der groote meesters en het onderzoeken van de middelen, waardoor een of

ander effekt verkregen is. Toch zijn er boeken, die ook voor dat gedeelte

der instrumentatie-leer een vingerwijzing geven; in de eerste plaats verdienen

genoemd te worden de werken van A. B. Marx {Compositionslekre, deel IV)

en J. C. Lobe {Composiüonslehre, deel II). Wat aangaat de karakteristiek

der instrumenten bestaat er tot heden geen beter werk dan het Traite dHn-

strumentaÜon et d' orchestration van Berlioz, en voor de geschiedenis van

dit belangrijke gedeelte der toonkunst raadplege men de Histoire de l'Instru-

mentation depuis Ie seizième sQoU jiisqu'a nos jours van H. Lavoix (Parijs,

Firmin-Didot & Co., 1878).
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Instrumeiiteeren, Ned.; Instrnmentireu, Hoogd. ; instrumenter, Fr. •

(z. INSTRUMENTATIE.)

Instruments a corde, Fr., strijkinstrumenten (z. dit).

Instruments a vent, Fr., blaasinstrumenten.

Instruments de percussion, Fr., slaginstrumenten.

Intabuleeren, van het Latijnsche Intabulare, in tabulatuur brengen (z. ta-

bulatuur).

Intavolatura, Lat., tabulatuur.

Integer valor notarum, Lat., was in de mensuraalmuziek de benaming

voor den eigenlijken duur der noten onder het gewone maatteeken, in tegen-

stelling van de door augmentaüo of diminutio vergroote of verkleinde noten-

waarden, (z. MENSURAALMUZIEK.)

Intendant de musique, Fr., iemand die het oppertoezicht of de directie

over het muziekwezen ten hove heeft.

Intenso of intensivo, Ital., met vermeerderde kracht, ook met innigheid,

met hevigheid, voor te dragen.

Interludium, Lat. ; interlude, Fr. ; tusschenspel (z. dit).

Intermezzo, Ital.; intermède, Fr.; intermedium, Lat.; tusschenspel of

tusschenvoorstelling, beteekent een kleine dramatische voorstelling, meestal in

den vorm van een zangspel of van een ballet, die gewoonlijk tusschen de

bedrijven van een tooneelstuk gegeven werd. In die beteekenis heeft het

Intermezzo in den loop der eeuwen verschillende vormen gehad. Reeds

de Ouden hebben het gekend: op het Romeinsche tooneel komt het in den

vorm van Saüra voor. In de middeneeuwsche Pa ssi e- spelen had het den

vorm eer.er Hymne, of eener Garola (z. dit), die door het koor, of door

den Angelo nunzio, gezongen werd. De Italiaansche tooneelstukken uit

den Renaissance-tijd waren meest allen van Intermezzi voorzien, die aan-

vankelijk uit Madrigalen, met of zonder begeleiding, bestonden, doch zich

later tot groote muziekstukken ontwikkelden. Bij gelegenheid van het huwe-

lijk van den groothertog Ferdinand met Ghristina van Lotharingen ver-

vaardigde Giovanni Bardi een tooneelstuk met Intermezzi a grand spec-

facle, waarbij o. a. een orkest van violen en alten, luiten en lieren van ver-

schillenflen vorm, harpen, bazuinen en houten orgels (organidilegno) dienst

deden. Guarini (1537—1612) schreef Intermezzi bij zijn Pastor Jido,

in den vorm van Madrigalen. In 1623 werd te Bologna vertoond Z'^wïö-

rosa Imiocenza, vergezeld van Intermezzi della coronazione di ApoUo, per

Dafne convertita in Lauro, op muziek gezet door Ottavio Vernizi. Dit

werk brengt ons in een nieuw tijdperk der geschiedenis van den hier be-

doelden tak van dramatische kunst. Trapsgewijze werden de Intermezzi
tot zelfstandige tooneelstukken ontwikkeld. Hun onderwerp, altyd verschillertd
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van dat van het drama waarmede zij verbonden waren, werd met meer zorg

behandeld, dan vroeger het geval was geweest. Van lieverlede namen zij

toe in vastheid van bouw en in belangrijkheid en voegden hun te voren

losse deelen tol een geheel samen. Dientengevolge werden, in den loop der

tijden, in één tooneelstuk twee verschillende drama's vertoond ; doch het karak^

ter van het Intermezzo was steeds losser dan dat van het stuk, tusschen

welks bedrijven het gespeeld werd. De volgende periode van ontwikkeling

van het I. bestond in zijn geheele afscheiding van het stuk, van hetwelk

het vroeger een onderdeel uitmaakte. Deze hervorming is voornamelijk te

danken aan Pergolese. Zijn eerste belangrijke compositie, een gewijd drama,

getiteld: San Guglielmo d'Aquitania^ was doorvlochten met Intermezzi;

doch zijn voornaamste werk op het gebied der dramatische muziek, La Serva

Padrona, was een zelfstandig Intermezzo. Dit werk, 1734 voor het eerst

in Italië, tusschen de bedrijven van een tooneelstuk, ten gehoore gebracht, vond

zijn weg naar de voornaamste steden van Europa. Alleen te Parijs, waar het

1746 voor het eerst werd opgevoerd, maakte het aanvankelijk geen opgang;

doch toen het aldaar 1752 tusschen de bedrijven der opera Acis et Galathée

van LuUi gespeeld werd, maakte het furore en verwekte tusschen de „Lul-

listes" en de 5)Bouffonistes" een strijd, weinig minder hevig dan die, welke

later terzelfder plaatse tusschen de Gluckisten en Piccinisten gestreden werd.

Het was eigenlijk een strijd tusschen Fransche en Italiaansche muziek. Rous-

seau vocht aan de zijde der Italianen en verklaarde de Fransche opera voor

onmogelijk, doch leverde het bewijs tegen zijn bewering, door de vervaardiging

van een Fransch Intermezzo: Ze devin du vïllage. De strijd eindigde met

de volkomen overwinning der Serva Fadrona, welk stuk groeten invloed

op de ontwikkeling der dramatische muziek in Frankrijk uitoefende en tot

heden zijn plaats op het tooneel van sommige landen behouden heeft, niet als

aanvulsel der tusschenbedrijven eener opera, maar als zelfstandig werk.
. Uit

het Intermezzo ontstond de opkra buffa (z. dit).

Sommigen geven ook den naam Int ermez zo aan de instrumentale muziek,

die nog in vele schouwburgen tusschen de bedrijven van een tooneelstuk ge-

speeld wordt; juister is het evenwel, deze soort van muziek met den naam

van entre-acte-muziek te bestempelen.

Ook is de benaming I. herhaaldelijk toegepast op losse muziekstukken, die

hoegenaamd in geen verband met eenig drama staan ; zij komt o, a. bij M e n-

delssohn en Schumann nu en dan voor.

Interrogativus, (se accentus). z. accentus ecclesiasticl

Interrotto, Ital., afgebroken, teeken van voordracht.

Interrupted cadence, Eng., bedriegelijke toonsluiting. (z. toonsluiting en

TRUGSCHLUSS).
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Interruption, Fr., Eng.; intekruzione, Ital. ; afbreking, h. v. van een

stem, die een toongang begint en aan een andere stem ter voleindiging over-

laat, Sema interruzione beteekent «zonder ophouden".

Interral, Ned., Eng.; intervall, Hoogd.; intervalle, Fr.; intervallo,

Ital. (van het Latijnsche intervallnm, dat oorspronkelijk ïde ruimte tusschen de

palissaden" en in algemeenen zin ))tusschenruimte", »afstand" beteekent). In

de muziek verstaat men er onder den afstand tusschen twee tonen, of, zooals

de Grieken het uitdrukten : dcaaTijfiaza ü^ottjtoc, xai ^apÓTTjzoi (het onderscheid

der tonen naar de hoogte en laagte).

Er zijn eigenlijk slechts zeven hoofdintervallen, namelijk

:

Prime. Secunde Terts. Quart. Quint. Sext. Septime.

gm- 1
«^ -•-* -••" ' -«

:i
t=:J=t:

A-Ue intervallen boven de septime zijn tot een dezer zeven te herleiden.

Zoo is de octaaf ontstaan uit de prime, de none uit de secunde, enz.

De intervallen kunnen door middel van verplaatsingsteekens (JT, t^, tj) ge-

wijzigd worden. C-d is een secunde; doch ook c-des, en evenzoo c-dis. Om
deze verschillende soorten uit te drukken, gebruikt men de bijvoegsels, »klein,''

»groot", ))rein", «verminderd", «overmatig." In navolging van de Duitschers

maken wij onderscheid tusschen «reine" en «groote" intervallen. «Rein" hee-

ten die consoneerende intervallen, wier tonen geen chromatische verandering

toelaten, zonder dat zij ophouden consonanten te zijn; zooals Prime,

Quart, Quint en Octaaf. Alle andere consoneerende intervallen hee-

ten «groot" of «klein".

Wordt een groot interval een halven toon vernauwd, dan ontstaat een «klein"

interval. Op dezelfde wijze ontstaat uit een «klein" of een «rein" een «ver-

minderd" interval. Door uitbreiding van een «groot" of een «rein" ontstaat

een Dovermatig" interval.

Tafel van Hoofdintervalleü.

AAKD DER
INTEKVALLEN.
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Van deze intervallen zijn consonanien: de reine prime, quart, quint

en octaaf; de groote en kleine terts en de groote en kleine sext; de overige

zijn dissonanten. Elke hoogste toon van een interval kan een octaaf lager,

elke laagste toon een octaaf hooger geplaatst worden. Brengt men h. v. den

toon c van het secunde-interval c-d een octaaf hooger, terwijl d op zijn plaats

blijft, dan is het interval omgekeerd. Door een zoodanige omkeering ontstaat

een andere verhouding; uit de secunde is namelijk door omkeering een sep-

time ontstaan. Ten einde de verhouding van de omkeering der hoofdinter-

vallen gemakkelijk te kunnen overzien, plaatse men de getallen der toontrap-

pen opwaarts en afwaarts tegen elkander, op deze wijze:

12345678
87654321

Hieruit blijkt, dat de prime door omkeering tot octaaf, de secunde tot

septime, de terts tot sext, de quart tot quint, de quint tot quart, de sext tot

terts, de octaaf tot prime wordt.

Bij die omkeering houde men het volgende in het oog: 1° Reine inter-

vallen blijven door omkeering rein; uit de reine quint c-ff b. v. ontstaat

door omkeering de reine quart ff-c.

2° Groote intervallen worden door omkeering klein, kleine groot.

Zoo wordt de groote terts c-e tot kleine sext e-c, de kleine terts c-es tot groote

sext es-C.

3^ Uit overmatige intervallen ontstaan verminderde, uit ver-

minderde overmatige. De overmatige quint c-ffis b. v. vormt de ver-

minderde quart ffis-c, de verminderde quint c-^es de overmatige quart ^es-G.

Sommige intervallen hadden, of hebben nog, bijzondere namen. De prime

als grondtoon der toonsoort heet tonica, de terts der toonsoort mediant e,

de quint dominante, de quart onder dominante, de groote septime

geleitoon (leitton, Hoogd.; subsemitonium modi. Lat.; note sensible, Fr.);

de overmatige quart tritonus (uit drie groote secunden bestaande). In de

oude geschriften over muziek hebben de Intervallen nog andere, aan de Griek-

sche muziek ontleende namen

:

Octaaf = Diapason.

reine Quint = Diapente.

reine Quart = Diatessaron.

groote Terts = Ditonus.

kleine Terts = Semiditonus.

groote Secunde = Tonus.

kleine Sext = Diapente cum semitono.

groote Sext = Diatessaron cum ditono

of Diapente cum tono.
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Wat betreft de berekening der intervallen leze men de artikelen tempera-

tuur en TOONSYSTEEM.

lotimo, Ital., teeken van voordracht, beteekent innig, gevoelvol; b. v. con

iniimo sentimento^ met innigheid voor te dragen.

Intonare, Ital., Lat.; entonner, Fr.; anstimmen, Hoogd. ; aanheffen, be-

ginnen te zingen of te spelen. In de kerkmuziek verstaat men onder dit

woord het voorzingen van den aanvang eener antiphoon, of van een ander

gezang, hetgeen door den cantor of den celebrant geschiedt; een andere

uitdrukking daarvoor is anüplionam imponere.

Intonatie, Ned. ; intonation, Fr,, Hoogd., Eng. ; in het algemeen de wijze

waarop de toon door de menschelijke stem, of door een of ander instrument

gevormd wordt. De vereischten voor een goede intonatie zijn juistheid en schoon-

heid van toon; ontbreekt een van deze beiden, dan is de intonatie slecht.

Van den zanger, wiens aanzetten van den toon aan juistheid te wenschen over-

laat, zegt men, dat hij detoneert.

lotoneeren, Ned., z. intonare.

lutoneerijzer heet in de orgelbouwkunde een instrument in den vorm van

een meslemmer, doch zonder snede, dat tot het stemmen van het oro-el <Te-

bruikt wordt.

Intonin^, Eng., z. intonare.

Intrada (ook entrada en entrata geschreven), Ital.; entree, Fr. Inlei-

ding van een instrumentaal muziekstuk, oorspronkelijk alleen door trompetten

uit te voeren, die eenige losse Gguren bliezen, eindigend met een accoord op

de dominant. Van lieverlede werden aan de trompetten andere instrumenten

toegevoegd, en verkreeg de Intrada den vorm eener Introductie. Beet-

hoven gaf deze benaming aan het inleidingsstuk zijner Schlacht heiVittoria

en aan het eerste gedeelte zijner Serenade^ op. 25; Mozart aan zijn ouver-

ture Bastian ; Bach schreef een Intrada o Concerto. In de oorspronkelijke

beteekenis van het woord komt de I. nog voor in moderne marschen, o. a.

in den HochzeitsmarscJi uit Sommernachtstraum van Mendelssohn en in

den marsch uit Tannhmser.

Intrepido of con intrepidezza, Ital., onverschrokken, met vastheid en zeker-

heid voor te dragen.

Introductie, Ned.; introdugtion, Fr., Hoogd., Eng.; introduzione, Ital.

(van het Latijnsche ixtroductio); inleiding van een muziekstuk, b. v. van

een ouverture, van een fuga, van een symphonie-afdeeling, van een wals of

van een rondo. In den regel onderscheidt zij zich van het voorspel of

preludium iiierin, dat zij geen afgesloten geheel vormt en slechts tot voor-

bereiding voor het onmiddelijk op haar volgend muziekstuk is, met hetwelk

zij nu eens in thematisch verband staat (zie o. a. de symphonie in Es-diWY

12*
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van M o z a r t , de sonate pathétique en vele der latere werken van Beet-

hoven, de i^aw-s^-ouverture van W a gn e r , e. a.), dan eens niets gemeen heeft.

In de opera heet I. het eerste stuk na de ouverture, die soms in haar overgaat,

zooals b. v. in Iphigenia in Aulis van Gluck, Idomeneo^ die Entführung

aus dem Serail en Don Juan, van Mozart, en in Rohert Ie diable en les

Huguenots van Meyerbeer.

Introduction en Introduzione, z. introductie.

Introitus, Lat.; introito, Ital. ; introit, Fr., Eng., letterlijk: ingang,

intrede ; in de R. K. kerk een antiphoon, door het koor bij den aanvang der

Hoogmis te zingen, en wel op het oogenblik dat de celebrant uit de sacristij

komt. In de Ambrosiaansche liturgie heet deze antiphoon Ingressa, het-

geen hetzelfde beteekent als Introïtus. Volgens vrij algemeen gevoelen

werd de I. door paus Goelestinus I (gest. 432) ingevoerd, doch welken

vorm dit gezang vóór Gregorius dengroote gehad heeft, schijnt niet

bekend te zijn; alleen weet men, dat vóór den aanvang der H. Mis de psal-

men van David »antiphonatim*' gezongen werden; dit toch had Goeles-

tinus vastgesteld. Gregorius bepaalde, dat voor en na den psalm een uit

dezen genomen vers (antiphoon) gezongen moest worden en gaf tevens

voor eiken dag en voor elk feest een bepaald vers aan. Omstreeks de 8e

eeuw, zoo niet vroeger, ontstond het gebruik om, in plaats vaUj een geheelen

psalm tusschen de antiphoon, slechts een enkel vers, met y> Gloria Patri^'' Sia.n

het slot, te zingen. Aanvankelijk werd de antiphoon aan dezen of genen psalm

ontleend; later koos men toepasselijke plaatsen uit den Bijbel ; doch sommige L,

o. a. i>Salve sancta pareus'' en y>Gaudeamus omnes in domino\ behooren ook

niet tot de H. Schrift.

In de oude Missalen is de I. niet te vinden, maar wel in de Graduaal- of

gezangboeken. Eerst in de 14e eeuw begon de priester den I. in stilte

mede te spreken, In de 11e eeuw kwam in Frankrijk en in de kloosters

de gewoonte, om den I. door Tropen (z. dit) te versieren. In het

hedendaagsche Missale is voor elke Mis een bepaalde Introïtus voorge-

schreven; alleen op den zaterdag vóór Paschen en op dien vóór Pinksteren

ontbreekt hij.

De Introïtus is een beurtgezang en wordt, naarmate de plechtigheid van

het feest, door een, twee of vier cantoren geïntoneerd, vervolgens door het

geheele koor tot aan het psalmvers ten einde gezongen ; daarop zingen de

cantoren de eerste helft van het psalmvers als solo, en het koor antwoordt

met de tweede helft. Hetzelfde geschiedt bij de doxologie nGloria Fatri'"'

Eindelijk intoneeren de cantoren nog eens den aanvang van den I., dien het

koor ten einde zingt. Naar de eerste woorden van den I. worden ook

eeni"-e zondagen genoemd, b. v. -dLaetarè" (de vierde zondag in de Vasten),
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y> Quasimodo''' (de eerste zondag na Paschen), )-)Ecca?idi" (de zesde zondag na

Paschen) e. a.

Handel heeft het woord Introïtus in de beteekenis van Introductie

gebruikt. Het handschrift van zijn Israël m ^gypt bevat de woorden : Moses

song. Exodus, Cliap. 15. Introïtus.

IntUS canere, Lat,, binnensmonds zingen.

Inventie-hoorn, Ned. ; inventionshorn, Hoogd. ; aldus noemt men een

van zetstukken of beugels voorziene hoorn, op welken uit verschillende toon-

soorten kan geblazen worden. Als uitvinder van dit instrument wordt de

hoornist Ham pel genoemd, (z. hoorn).

InTCntie-trompet, Ned. ; inventionstrompete, een van zetstukken of beu-

gels voorziene trompet, uitgevonden volgens sommigen door Michael Vo-

gel te Karlsruhe, volgens anderen door Haltenhoff. (z. trompet.)

Invention, Fr. (van het Latijnsche inventief, bij Joh. Seb. Bach de

benaming voor kleine klavierstukken in den vorm van Impromptu's.

Inversio of Evolutio, Lat., omkeering. Dit woord beteekent in de muziek

lo het plaatsen van twee stemmen in dubbel contrapunt, in diervoege, dat

de bovenstem onderstem wordt, en omgekeerd; 2° de herhaling eener muzi-

kale gedachte met omgekeerde intervallen. De inversio heet stricta,

wanneer haar intervallen in dezelfde volgorde als in het thema voorkomen (wan-

neer b. V. een groote secunde door een groote secunde, een kleine terts door

een kleine terts wordt wedergegeven, enz.). Zij heet simplex, wanneer die

volgorde niet nauwkeurig in acht is genomen, (z. imitatie en omkeeeing.)

Ook noemt men Inversio de willekeurige herhaling en verplaatsing van

enkele tekstwoorden.

Inverted turn, Eng., in omgekeerde volgorde.

Invitatorinm, Lat., heet in de R. K. kerk een vers, dat bij den aanvang

der vroegmis, afgewisseld door telkens twee verzen van den 94;Q Psalm:

)) Venite exultemus Domino,^' gezongen of gebeden wordt. Elk feest en elk

Officium van den dag heeft zijn bijzonder Invitatorium, welks laatste

woorden gewoonlijk » Venite adoremus^' zijn.

Invocatio, Lat.; invocazione, Ital. ; invocation, Fr.; gebed, " aanroeping,

een muziekstuk van een godsdienstig karakter, in langzame beweging.

Inzenga (José), Spaansch klavierspeler en componist, sedert 1860 leeraar

aan het conservatorium te Madrid, componeerde vele Zarzuelas en gaf een

bundel nationale zangen en dansen in het licht, getiteld: Ecos d'Espdna

(Barcelona, Vidal & Bernazeggi), Ook schreef hij Quelgties observaiions

sur Vart d'accompagner au piano (Madrid, Romero y Andia) en Impresio-

nas de im artiste en Italia.

Ionisch of Ionische toonsoort (Lat. : modus ionicus), bij de Grieken
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de zesde octaafsoort, ook lastisch genaamd; zij bestond uit de volgende

tetrachorden

:

g a h c d e f g.

Sedert het Alexandrijnsche tijdvak werd de Ionische toonsoort ook hy-

pophrygisch genoemd.

In de Christelijke kerkmuziek is de Modus ionicus de elfde toon en be-

staat uit de volgende opvolgingen:

cdefgahc.
Daar iu deze schaal de kleine secunden tusschen den derden en vierden en

tusschen den zevenden en achtsten toontrap liggen, komt de Ionische toon-

soort het meest van alle kerktonen met onze tegenwoordige groote terts-toon-

soort overeen, In de middeneeuwen bestond er vooroordeel tegen deze toon-

soort, en wegens de weekheid harer intervallen werd zij Modus lascivus

genoemd en door de contrapuntisten zooveel mogelijk vermeden. Doch met

de ontwikkeling der muziek kwam ook de onuitputtelijke rijkdom der Ioni-

sche toonsoort aan het licht. (z. kerktoonsoorten.)

Iperen (Josua van), geb. 1726 te Middelburg, was 1748—64 predikant

te Lillo, 1766—78 te Veere en ging 1779 naar Batavia, waar hij 1780 stierf.

Op muzikaal gebied is hij bekend door zijn Verhandelingen over de gewijde

heurtgezangen (Middelburg, P. Gillissen, 1773) en door de Kerhelijhe his-

torie van het Psalm-Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen af,

tot op onzen tegenwoordigen tijd toe; en inzonderheid van onze verheterde

nederduitsche Psalmberijmingen uit echte stuhhen samengelragt door Josua van

Iperen, Meester der Vrije Kunsten, Doctor in de Wijsbegeerte, Medelid der

Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappij van Wetenschappen, der Leidsche en

Haagsche Genootschappen, en Predikant te Veere. Met Jcunstplaaten (Amster-

dam, Wed. Loveringh en Allart, 1777—1778). Dit werk, in twee

deelen, is opgedragen aan stadhouder Willem V. Het eerste deel bevat

een portret van den schrijver, door J. Houbraken.

Irak heet in de Perzische muziek een toonsoort, overeenkomende met onze

toonopvülging a bes c d e f g gis a.

Irato of COU ira, Ital., toornig, met een uitdrukking van gramschap voor

te dragen.

Iremoilger (Mie hel), componist van een kleine opera, ïina Notte di no-

vembre, die 1869 te Milaan vertoond werd, stierf aldaar 6 Jan. 1871.

Irg'aiig; (David), orgel- en klavierspeler uit de 18e eeuw, geb. 4 Dec.

1707 te Rottenburg aan de Oder, gest. 22 April 1776 te Kaiserswaldau,

waar hij sedert 1742 cantor en organist was. Zyn spel werd zeer geroemd. •!

Irgan^ (Wilhelm), muziekonderwijzer en componist, geb. 23 Febr. 1836
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te Hirschberg in Silezië, ontving zijn muzikale opleiding van A. W. Bachen

van Grell. Omstreeks 1860 werd hij leeraar aan de school vanProcksch

te Praag en richtte 1863 een muziekschool te Görlitz op. Zijn werken be-

staan in stukken voor klavier, liederen en een Leitfaden der allgemeinen

MusikleJire für MusiMnstiéute, Seminare und zum Selbstunterricht (Görlitz,

1865; 3e editie 1867).

Irgan^ (A.), alleen vermeld bij Fétis, was muziekonderwijzer te Glogau

en 1861 nog in leven. Hij componeerde een Hondo voor klavier en 6 lie-

deren en schreef een Gesanglehre für liöhere ScJiulen und Singcliöre (Glogau,

Günther, 1819).

Irisll pipe of Ba^pipe, Eng., zakpijp; z. dit.

Irmer (Wilhelm Heinrich), leeraar in de muziek, geb. 26 Maart 1803

te Berlijn, ontving onderricht van A. W. Bach, Bernh. Klein en Ed.

Grell en was sedert 1830 in zijn geboortestad in verschillende betrekkingen

werkzaam. Hij schreef een hleïne Gesangschule für Schulen (Berlijn, 1844)

en gaf vele bundels school- en volksliederen in het licht.

Irresolato, Ital., besluiteloos, onzeker in de voordracht.

Irrig (Sebastien), componist van Duitsche afkomst, leefde omstreeks

het midden der 18^ eeuw te Parijs en gaf aldaar 1756 twaalf klaviersonates

in het licht.

Is, een woordje dat, achter de namen der noten c, d, e^ /", g, a, h ge-

plaatst, aanduidt, dat die noten een halven toon verhoogd zijn : cis, dis, eis,

Jis, gis, ais, lis. De uitgang isis duidt een dubbele verhooging aan : cisis,

disis enz.

Isaac (Adel e), zangeres, geb. te Calais, studeerde te Parijs onder leiding

van Duprez, was van 1872—74 aan den Muntschouwburg te Brussel ver-

bonden en werd in laatstgenoemd jaar chanteuse légere aan den schouw-

burg te Luik.

Isaacxz (Abraham), notendrukker te Hoorn in de laatste helft der

17e eeuw.

Isaak (Heinrich), ook Isac, Isak, Isaac en Ysac geschreven, een

der grootste Duitsche componisten vóór Lu d wig Senf. Bij de Italianen

werd hij Arrigo Tedesco (Hender ik de Duitse her) genoemd. Zijn

geboorteplaats is niet met zekerheid bekend; sommigen leiden uit zijn bijnaam

Isaak von Prag af, dat hij in Bohemens hoofdstad het licht zag. Even-

min is zyn geboortejaar bekend; waarschijnlijk was het omstreeks de helft

der 15e eeuw. In de jaren 1475—1480 bevond hij zich te Florence, waar

hij bij Lor enz o de Medici s, bijgenaamd magnifico, in hoog aanzien

stond en vele canti carnecialeschi (carnevalsliederen), ?lsinede de gezangen

voor een door Lorenzo vervaardigd geestelijk tooneelspel, 5. G/ova^ïwi ^ Pao^o,
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componeerde. Uit het manuscript van laatstgenoemd werk, dat heden aan

de universiteit van Oxford behoort, blijkt, dat I. kapelmeester aan S. Gio-

vanni en leermeester van Lorenzo's kinderen was. De bewering, dat hij

een leerling van Josquin zou zijn, schijnt op een misverstand te berusten;

wel was zijn omgang met Josquin, Robrecht en Agricola, die zich

gelijktijdig met hem te Florence bevonden, van grooten invloed op den stijl

zijner compositiën. Ook was hij niet, zooals men vroeger meende, hofkapel-

meester van keizer Maximiliaan, maar wel symphonista regius van

dien vorst en een sieraad der kapel (z, Ambros, Geschichte der Musik,

III, 389). Het jaar van zijn dood is niet bekend. De voornaamste zijner

werken zijn: 1° Misse Henrid Izac charge de deul; Misericordia Domini

;

quant yay au cor (quand j'ai au coeur); La Spagna ; comme feme (comme

une femme) (Venetië, Petrucci, 1506); — 2o twee Missen, Salva nos en

Fröhlich Wesen, in de verzameling Missae tredecim qiiatuor vociim a praesian-

tissimis artificibus compositae (Neurenberg, 1539); — 3° &e MXs O Praeclara,

voor 4 stemmen, in de verzameling Liber quindecim Missarum a praesfantis-

sinds musicis composiiarum (Neurenberg, Petrejus, 1538); — 4° Choralis

cotistaniini, ut mdgo vocant, opus insigne et praeclarum, vereque coelestis har-

moniae, atithore mmquam satis laudato Musico Henrico Isaac^ divi quondam

Maximiliani Symplionista Regio, Opus inqiiam illustris Isaci, officina dignum

et propier compositionis artificium et cygneam vetustatem adeo ut ex foecun-

dissimo tantii artificis pectore vere emanasse videafur (Neurenberg, Form-

schneider, 1555). Dit opus is een bewerking der Officia voor de zon-

en feestdagen van het kerkelijk jaar, volgens den cantus firmus (die hier

in den bas optreedt). Proske noemt het een der kostbaarste monumenten

uit het verleden der toonkunst, dat een schat van leerrijke voorbeelden voor

de beoefening van het Gregoriaansche gezang en van het gefigureerde con-

trapunt bevat.

Een volledige lijst der overige werken van Isaak vindt men bij Fétis

{Biographie univ. des mus., IV, 402).

Lschak, een toonschaal der Perzische muziek, ongeveer overeenkomende

met onze toonopvolging a bes cis d es fis g a.

Issahan, Perzische toonschaal, eenigszins overeenkomende met onze toonop-

volging a b cis d e /is g gis a.

Isham (John), Engelsch toonkunstenaar, geb. in de tweede helft der 17e

eeuw, volgde 1711 Wil Ham Croft op als organist aan de St. An na-kerk

te Londen, werd 1713 baccalaureus aan de universiteit te Oxford, 1718

organist aan de St- Andr eas-kerk en 1726 aan de Margar et h a-kerk te

Londen. Hij stierf Juni 1726. Van zijn compositiën was vooral een twee-

stemmig gezang : ^Bnrrj delights my roving eye^^ zeer geliefd. In ver-
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eeniging met William Morley gaf hij een verzameling liederen in

het licht.

Isidorus, bijgenaamd Hispalensis, naar de stad Hispalis (Sevilla), waar

hij bisschop was, werd omstreeks 570 te Carthagena in Murcia geb. en stierf

4 April 636. Het derde boek van zijn Originum seu etymologiarum libri XX
(eerste uitgave 1472 teAugsburg, bij Gunther Zainer) bevat een verhan-

deling over de muziek, volgens het Grieksche toonstelsel. Forkel deelt den

inhoud der verhandeling mede in zijn Allgemeine Iiiteratur der Musik, G er-

bert in zijn Script, eccles. I. 19, onder den titel Sententiae de musica.

Isis, z. IS.

Iske (Rudolph), Duitsch orgelmaker, geb. 1809 te Halle a. d. Saaie,

had zijn werkplaats te Sprottau.

Ismaël (Jean Vital Ismael Jaunnes, genaamd), Fransch zanger, geb.

28 April 1827 te Agen, was de zoon van een armen kleerenmaker en kon

van zijn ouders niet de minste ondersteuning tot ontwikkeling van zijn muzi-

kaal talent verkrijgen. Op zestienjarigen leeftijd verliet hij zijn geboortestad,

ging te voet naar Bordeaux en van daar naar Nantes, waar hij aan den

schouwburg een plaats als korist verkreeg. In het conservatoire van Parijs

werd hij niet toegelaten, derhalve was hij genoodzaakt, zijn eigen leermeester te

zijn. Nadat hij in vele andere steden van Frankrijk gezongen had, werd hij ook

'te Parijs bekend, en Garvalho engageerde hem 1863 voor het Thé a tra

Lyrique aldaar. Ook in de Opéra Gomique zong hij eenigen tijd met

,goed gevolg. Hij muntte uit door een sympathiek geluid en een gevoelvolle

'Voordracht. Omstreeks 1871 was hij, tengevolge eener keelziekte, genood-

zaakt, het tooneel te veilaten en werd toen leéraar aan het conservatoire.

Ismard, door sommigen ook Isnard genoemd, monnik uit de 18e eeuw,

leefde te Toulouse en hield zich met het vervaardigen van orgels onledig. Tot

zijn beste werken behoorden de orgels in de Petrus-kerk te Toulouse en in

dö^ M a X i m i n i u s-kerk in het departement Var.

Ismenias, fluitspeler uit Thebe, leefde ten tijde van Perikles en was

[een leerhng van Anti genas. Anecdoten aangaande zijn kunstenaarsleven

[zijn te vinden bij Aulus Gellius, Lu ei anus en Boethius.

Isnard, z. ismard.

Isnardi (P a o 1 o) , ook I s i n a r d i geschreven, Italiaansch dichter en compo-

[nist, geb. in de eerste helft der 16e eeuw te Ferrara, was monnik in het

dooster Monte-Gassino, vervolgens prior van dat klooster en kapelmeester

[aan de kathedraal te Ferrara. Hij stierf in den ouderdom van 60 jaren.

|Missen, Motetten, Magnificats en Falsibordoni van hem zijn in de jaren 1561—94

te Venetië in druk verschenen. De titels dier werken zijn vermeld bij F é t i s

\iBiogr. Univ., IV, 404).
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ISO, Fransch componist, leefde in de tweede helft der 18e eeuw. In de

Opera te Parijs werden 1759 zijn opera's Phaétuse en Zémide, twee onder-

deelen van zijn Fragments héroïques, ten gehoore gebracht. Voorts is hij be-

kend door een proces, dat hij den koninkUjken kamercomponist deLagarde
aandeed, wiens compositiën door hem (Is o) vervaardigd waren; althans zoo

beweerde hij. »Z/ö sieur de Lagarde s'en est approprié la gloire et Ie profil
^''

zeide hij in zijn Mémoires. De rechtbank, en later het Parlement, stelden hem

echter in het ongelijk. Volgens Pougin is hij dezelfde, die bij Fét is onder

den naam Yzo voorkomt, (z. yzo.)

Isola (Gaetano), Italiaansch componist, geb. 1761 te Genua, ontving zijn

opleiding te Palermo. Hij schreef veel voor het tooneel, o. a. 1791 voor

Turijn de opera La conquista del velo d'oro. Van zijn kerk- en kamercom-

positiën is niets bekend geworden. Na 1812^ toen hij accompagnateur aan

den schouwburg in zijn geboorteplaats was, ontbreken de berichten aangaande

zijn leven.

Isouard (N ie oio), ook alleen Ni col o genaamd, operacomponist, geb. 6

Dec. 1775 op Malta, van Fransche ouders. Op jeugdigen leeftijd werd hij

naar Parijs gezonden, om zich voor de marine voor te bereiden; doch ten-

gevolge der Revolutie keerde hij 1790 naar Malta terug. Daarop bestemde

zijn vader hem voor den handel; doch in zijn vrijen tijd beoefende hij vlijtig

de muziek en ontving onderricht in die kunst van Vella en van Azopardi
,

kapelmeester der Maltezer-orde. Te Palermo en te Napels, waar hij bediende

bij een bankiershuis was, zette hij zijn studiën voort, in laatstgenoemde stad

onder leiding van Sala en Guglielmi, verliet 1795 zijn betrekking en

begaf zich naar Florence, waar zijn opera Avviso ai maritati, volgens sommi-

gen met veel, volgens anderen met weinig succes, vertoond werd; ook zijn

opera Artaserse werd te Livorno, gunstig ontvangen. De grootmeester der

Maltezer-orde beriep hem naar Malta, benoemde hem tot kapelmeester der

orde en schonk hem het Maltezerkruis. Na de opheffing der orde, 1798,

bleef hij nog eenigen tijd te La Valetta, hoofdstad van Malta, wonen en schreef

voor het theater aldaar de volgende opera's : Rinaldo d'Asti, Fimprovisata in

campagiia, Il tonneliere en II harblere di Ssviglia. In 1799 begaf hij zicli

naar Parijs, volgens sommigen in gezelschap van den generaal Va ubois ,
als

diens secretaris ; hetgeen door anderen tegengesproken wordt , daar V a u b o i s

1798—1800 op Malta bleef. Te Parijs maakte hij kennis met R. Kreut-

zer, met wien hij gezamenlijk de opera's Le petit Fage en Flaminius a Co-

rïntJie vervaardigde; met Méhul, Boieldieu en K reu tz er werkte hij mede

aan Le baiser et la quittance. Kort na zijn aankomst te Parijs stelde hij zich

in verbinding met Hof fman n en Étienne, die vele operateksten voor

hem vervaardigden. Zijn eerste werken maakten te Parij s weinig opgang, doch
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met Michel Ange (1802) behaalde hij een groot succes. Zijn volgende wer-

ken : Les co7ificlences, Le médecin üirc, Léonce^ hes Rendez-vous bourgeois, Le

billet de loterie, Lulli et Quinault en L'intrigue aux fenétres, werden niet min-

der gunstig opgenomen, en van 1805 tot 1811 was hij alleenheerscher op

het gebied der Opéra comique. Vooral zijn Cendrillon (1810), te Pa-

rijs honderdmaal achter elkaar gegeven, werd een lieveling van het pu-

bliek; ook in het buitenland voerde men deze opera herhaalde malen op. Het

jaar 1811 bracht hem een geduchten mededinger op het gebied der Opéra

comique: Boieldieu keerde uit Rusland terug. Beide componisten, naijverig

op elkaar, spanden hun beste krachten in om elkaar te overtreffen ; Isouard

schreef in dien tijd zijn beste werken: Joconde en Jeannot et Colinj zij

bevestigden zijn roem en verschaften hem groote sommen. In zijn laatste

levensjaren gaf hij zich over aan uitspattingen en verloor zijn lust tot werken.

Hij stierf 23 Maart 1818 en liet een onvoltooide opera: dladin 02i la lamp3

merveilleuse, na, die voor een zijner beste werken wordt gehouden; Benin-

cori legde er de laatste hand aan.

Behalve zijn opera's heeft I. kerk- en kamermuziek geschreven. Een vol-

ledige lijst zijner werken vindt men bij Fétis (^Biogr. univ.)

I$tesso of stesso, Ital., dezelfde; b. v. Pistesso tempo of lo stesso tempo;

dezelfde tijdmaat. Het beteekent nu eens, dat de waarde der noten dezelfde

blijft bij veranderde beweging, dan eens dat de beweging dezelfde blijft bij

veranderde (vergroote of verkleinde) notenwaarde,

Italiaansche fluit, z. flauto italico.

Italiaansche instramenten, z. viool en violenmakers.

Italiaansche muziek, z. muziekgeschiedenis.

Italiaansche tabulatuur, z. tabulatuur.

Italian sixth, Eng., aldus noemen de Engelschen het accoord met de over-

matige sext, vergezeld van de groote terts ; b. v. —j^—-g

—

Itasse, zangonderwijzer te Parijs, leefde in de tweede helft der 18^ eeuw

en gaf een Recueil d'airs et duos aveo accompagnement de violon et alto, ou

avec la guitare et basse in het licht,

Itier (Léonard), luitenist uit de tweede helft der 17e en de eerste helft

der 18e eeuw. Reeds onder de regeering van Lodewijk XIV (1654) was

hij smaitre de luth ordinaire des pages de la musiqiie de la chapelle du roi"

en bekleedde die betrekking gedurende niet minder dan zeven en zestig jaren,

—

Zijn zoon. Gaston I., volgde hem op,

Ithymbos, Gr., een door Hymnes begeleide dans bij de oude Grieken, ter

eere van Bacchus.

l¥auoff (Ni co las), Russisch zanger, geb. 1809 in Klein-Rusland, bezat
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een schoone tenorstem en begaf zich op jeugdigen leeftijd naar Milaan, waar

hij zangonderricht nam bij Eli o dor o Bianchi. Omstreeks 1830 trad hi]

te Napels voor het eerst op en ging vervolgens naar Parijs, waar hij zich

nevens Rubini met groot succes liet hooren. Ook te Londen, waar hij 1834

optrad, werd zijn stem algemeen bewonderd; doch het schijnt, dat zijn wijze

van zingen te sentimenteel was en op den duur vervelend werd; althans zijn

naam gaf den Engelschen aanleiding tot de woordspeling '»I've enoughJ'' Van

Engeland keerde hij naar Italië terug en vestigde zich 1850 te Bologna, waar

hij vermoedelijk nog heden leeft.

iTery (John), muziekonderwijzer te Northam in het graafschap Hertford

in Engeland, leefde in de tweede helft der 18e eeuw en gaf een verzameling

oude kerkgezangen in het licht, getiteld: The Hertfordshire Melody^ or Psalm

singers recreation, heing a valudble eollection of Psalms, Bymns, Anthems etc.

(London, 1773). •

Ives (Sim on), cantor aan de St. Pau lus-kerk te Londen, geb. in de

tweede helft der 16e eeuw, gest. 1662, componeerde vele gezangen, die op-

genomen zijn in de verzamelingen Catch tJiat catch can van Hilton (1652)

en Musical Companion van Playford (1672); ook in de Vocal scores van

Hu 11 ah komen compositiën van . hem voor. Tijdens het protectoraat van

Cromwell verloor hij zijn betrekking van cantor en vestigde zich als mu-

ziekonderwijzer te Londen.

Ivo, abt te Clugny, schreef een Historia (musicae) fguralis, die, volgens

oude berichten, in manuscript in de bibliotheek van het klooster St. Gallen

voorhanden moet zijn. — In het orgeltabulatuurboek van Jacob Paix(Lau-

ingen, 1583) komt een lied van zekeren Ivo voor, getiteld: '^Der Liendel

alle tag.^^
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Jaalinck (Joost Dirck), orgelmaker te Deventer omstreeks 1712.

Jaccliini (Giuseppe), Italiaansch violoncellist, was in den aanvang der

18e eeuw als instrumentalist aan de kerk San Petronio te Bologna aan-

gesteld en eerelid der Academia jilarmonica aldaar. Hij heeft o. a. Concerti da

camera a 3 e ^ stromenii co?ivioloncello obliffato {Bo\os;n3i, ilOi) gecomT^oneerd.

Jachet of Jacquet, z. berchem, buus j(Jacob de), de pont, vaet en

DE WEERT, Al deze toonkunstenaars droegen den voornaam Jachet of Jac-

quet (soms komt de naam ook voor als Jacques, Jacob en Giacchez),

hetgeen reeds bij hun leven aanleiding tot verwarring gaf. (z. Am b r o s , Ge-

schiehte d. Mus., III, 316.)

Jaclimaim-Wagner, z. wagner.

Jachthoorn) Ned. ; jagdhorn, Hoogd. ; oor de chasse, Fr. ; corno da

CACCIA, Ital. ; Z. HOORN.

Jack, Eng., Z. SAUTEREAU.

Jackson (John), Engelsch toonkunstenaar, was 1669 ïlnstructor in Mu-

sic" aan de kathedraal te Ely. Zijn compositiën zijn meest alle verloren ge-

gaan, met uitzondering van het Anthem y)The Lord said unto my Lord^'' dat

in de verzameling Tudway {Harl. MS. 7338) opgenomen is ; voorts bevindt

zich een Service van hem in de koorboeken van Wells, en vier zijner gezan-

Igen zijn voorhanden in de bibliotheek der Sacred Harmonie Society ie Londen.

Jacksou (William), violist en componist, geb. 1730 te Exeter, ontving

het eerste onderricht in de muziek van John Silvester, organist aan de

kathedraal in zijn geboorteplaats en zette 1748 zijn studiën te Londen voort

onder leiding van John Travers. Te Exeter teruggekeerd, vestigde hij er

zich als onderwijzer en stierf 1803. Als violist was hij een leerling van
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Geminiani en had volkomen dezelfde manier van spelen als zijn meester.

Als componist trad hij op met de opera's the Lord of the Manor (1780) en

The Metamorphosis (1783) en met vele instrumentale muziek en liederen.

Ook met schilderkunst en letterkunde hield hg zich bezig; van zijn geschrif-

ten verdienen vermelding: Thirty letters on various suhjects (1782) en Obser-

vaiions on the present state of music in London (1791).

Jackson (William), bijgenaamd Masham, naar zijn geboorteplaats, was

organist en componist, geb. 9 Jan. 1816, en toonde reeds op jeugdigen leeftijd groo-

ten aanleg voor de muziek. Hij vervaardigde orgels, leerde bijna alle orkest-

instrumenten bespelen en oefende zich, zonder de hulp van een meester, in

de harmonie en het contrapunt. Hij werd 1832 organist in zijn geboorte-

plaats en 1852 te Bradford, waar hij ook, na het vertrek van Winn, de.

betrekking van directeur der Ghoral Union verkreeg. Van zijn talrijke

compositiën verdienen vermelding Isaiah en The Beliverance of Israël from

Babyion. Zijn laatste werk was de cantate The Praise of Music. Hij stierf

15 April 1866.

Jacob. Van dezen naam zijn in de Nederlandsche muziekgeschiedenis be-

kend drie organisten: een te Utrecht (1429), een ander terzelfder plaatse

(1464—'68) en een te Leiden (gest, 1559); voorts een hoornist te Utrecht

(1430—1441), een zangmeester te 's Hage (1538) en een koormeester te

Amsterdam. Van geen dezer musici zijn de voornamen bekend. Jacob

Jansz. is de naam van twee orgelbouwers; de een woonde 'J528 te Hoorn,

of te Kampen, de ander 1603 te Utrecht. Een andere J acob, bijgenaamd

die Paep, was 1439—41 luitenist en pijper te Utrecht.

Jacob, orgelmaker, leefde in den aanvang der 17e eeuw en vervaardigde

1606 te Lubeck een orgel van 30 stemmen.

Jacob, Fransch violist, leerling van Gaviniès, maakte 1765 deel uit van

het orkest der Opera te Parijs. Op het Concert spiri tu el aldaar werden

eenige zijner motetten uitgevoerd; voorts is hij bekend door een Methode de

musique sur un nouveau plan (Parijs, 1769). Hij stierf vermoedelijk 1772.

Jacob (Benjamin), orgelvirtuoos, geb. 1778 te Londen, ontving het

eerste onderricht in de muziek van zijn vader. Door William Shrubsole

en Matthew Gooke werd hij in het orgelspel onderwezen en bekleedde

reeds op tienjarigen leeftijd de betrekking van organist aan eenige kapellen

te Londen. Omstreeks 1796 bestudeerde hij de harmonieleer onder leiding

van Dr. Arno ld en dirigeerde 1800 een reeks oratorium-concerten. Van

1809 tot 1814 behoorde hij, met Wesley en Grotch, tot de beste orga-

nisten van Londen; met beide collega's gaf hij concerten in de Surrey-

kapel. Hij stierf 24 Aug. 1829. Zijn compositiën zijn niet talrijk; zij be-

staan in Psalmen en Glees.
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Jacob (Friedrich August Leberecht), Duitsch componist en zanger,

geb. 1803 te Kroitzch bij Liegnitz, werd 1824 cantor, organist en onder-

wijzer te Konradsdorf, welke betrekkingen hij nog 1850 bekleedde. Hij heeft

nnannengezangen, schooUiederen en zangboeken vervaardigd.

Jacob (Gunt her), Benedictijner-monnik in het St. N i c o 1 a a s -klooster

te Praag, leefde in den aanvang der 18e eeuw en schreef vele kerkmuziek,

die in de jaren 1714—26 in druk verscheen.

Jacob de Eerste, koning van Schotland, geb. 1393, regeerde 1424—1437

en werd 20 Febr. van laatstgenoemd jaar vermoord. Zijn tijdgenooten spreken

met grooten lof over zijn geleerdheid en zyn kunstkennis. Ook in de muziek

muntte hij uit : hij was virtuoos op acht instrumenten, vooral op de harp, en

moet ook een der beste componisten van zijn tijd geweest zijn; dit althans zegt

Alessandro Tassoni in z[}n Pensieri diversi (Yenetië, 1Q4:^). Een verhande-

ling over muziek, die 1430 door hem geschreven zou zijn, is verloren geraakt.

Jacobelli (Giovanni Battista), kapelaan der koningin van Polen, gaf

een 1643 door hem gecomponeerden canon in het licht, die door Gerber
))Sonderbar in der Erfindung" wordt genoemd. ^

Jacobello, Italiaansch orgelmaker, leefde omstreeks de helft der 14^ eeuw

te Venetië en vervaardigde 1364 het eerste orgel in de St. Marcus-
kerk aldaar.

Jacobetti (Pietro), Italiaansch geestelijke en componist, geb. in de nabij-

heid van Gremona in de tweede helft der 16e eeuw, was priester te Ripa-

transone in den Kerkelijken Staat. Van zijn compositiën zijn bekend : Lamen-

tationes cum omnibus responsoriis in liébdomade sancta et passionis in missis

dominicae Falmarum ei Parasceve quatuor vocibus en Liber primus mutetorum

4, 5 ^^ 6 vocibus (Venetië, 1589).

Jacobi, Duitsch luitvirtuoos uit Meissen, leefde in den aanvang der 18e

eeuw en was in dien tijd vooral wegens zijn compositiën voor de luit bekend.

Jacobi (Adam Friedrich Ernst), theoloog en schrijver over muziek,

geb. 27 Oct. 1733 te Ichtershausen in Thuringen, maakte 1770 deel uit van

het regiment Saksen-Gotha, in Hollandschen dienst, en stierf 1807 als consis-

toriale raad te Cranichfeld in Gotha. Onder zijn werken bevindt zich de

verhandeling Nachricht von den Glochenspielen in Holland (Leipzig, 1790).

Jacobi (Ghristian Gotthilf), orgel- en klaviervirtuoos, geb. 26 Jan.

1696 te Maagdenburg, werd reeds op jeugdigen leeftijd blind, hetgeen hem

echter niet belette, met grooten ijver de muziek te beoefenen. Hij was 1720

organist aan de Petrus-kerk en 1726 aan de Katharin a-kerk te Maagden-

burg, waar hij omstreeks 1750 stierf. Geen enkele zijner compositiën is tot

ons gekomen.

Jacobi (Friedrich Wilhelm), fabrikant van koperen instrumenten
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geb. 4754; te Oschatz, was een leerling van Leuthold en vestigde zich

1788 te Dresden. Zijn instrumenten werden zeer geroemd. Een omstreeks

1800 door hem vervaardigden zilveren hoorn noemt G er b er een der schoonste

instrumenten van dien tijd.

Jacobi (Johann Ghristian), hobovirtuoos, geb. 1719 te Filse in Lit-

tauen, was 1746—68 kamermusicus en eerste hoboïst der kapel van den

markgraaf Karl te Berlijn en vervolgens directeur der hoboïstenschool te

Potsdam, waar hij 12 Juli 1784 stierf.

Jacobi (Karl), Duitsch fagotvirtuoos, geb. in den aanvang der 19e eeuw,

was gedurende vele jaren stadsmuziekdirecteur te Göttingen.

Jacobi (K onrad), violist, geb. 1756 te Mainz, waar zijn vader concert-

meester was, gold voor een der beste violisten van zijn tijd. Hij stierf 11

JuH 1811 als muziekdirecteur der hofkapel te Dessau.

Jacobi (Michael), violist, luitenist, fluitist en een der vruchtbaarste lie-

derencomponisten uit de 17e eeuw, geb. in Brandenburg, maakte reizen door

Duitschland, Frankrijk en Italië en diende o. a. in het Venetiaansche leger,

bij gelegenheid van den oorlog dezer republiek tegen den paus. Overal maakte

zijn virtuositeit grooten opgang. Van Kiel, waar hij zich 1651 bevond, werd

hij als cantor aan de Johann es-school naar Luneburg beroepen, en het was

daar, dat hij wegens zijn schoone compositiën voor zang den bijnaam van

i)Duitschlands Amphion" verkreeg. Walther en Gerber vermelden de

titels van eenige zijner verzamelingen liederen, die in de jaren 1651—53 in

druk verschenen. Talrijk zijn de door hem gecomponeerde kerkelijke liederen

van Joh. Rist; ook zette hij i653 hei zsingSTpel Das friedejauekzende TeuiscA-

land, van denzelfden dichter, op muziek. Hij stierf 1670 te Luneburg.

Jacobi (T o bias), componist uit Hirschberg in Silezië, was in de laatste

helft der 17e eeuw notaris en schoolmeester te Seidenberg in de Boven-Lausitz

en schreef vele motetten, die hem beroemd maakten. Zij verschenen 1664

in het licht, onder den titel: Scala coeli musioalis et spiriüialis, oder die

geistliche musihalische 'EimmeU-Leïter y von 20 Sprossen oder Spriichen AUes

und Neues Testament (Zittau, 1674).

Jacobitus (Petrus Amicus), Latijnsche naam van Piet r o Jacobetti

(z. dezen).

Jacobi (Georg), geb. 1739 te Mannheim, was baszanger aan den Dom

te Straatsburg en een zoo degelijk toonkunstenaar, dat men hem 1791, in

plaats van Pfeffinger, tot kapelmeester benoemde. Toen 15 Oct. 1793

alle kerken te Straatsburg gesloten werden, trok J. zich uit het kunstenaars-

leven terug en stierf 7 Jan. 1805. Zijn geraamte wordt wegens zijn buiten-

gewone lengte in het anatomisch museum te Straatsburg bewaard- Hij schreef

vele compositiën, die echter niet in druk zijn verschenen.
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Jacobs of Jacobsz (Hendrik), violenmaker te Amsterdam, werkte van

1690 tot 1740. Volgens sommigen was hij een stiefbroeder van Hierony-

mus Amati en bracht het eerste gedeelte van zijn leven te Gremona door.

Zijn violen zijn vervaardigd naar het groote model van Nicolaas Amati
en worden niet zelden voor instrumenten van dien Italiaanschen meester

gehouden. In sommige opzichten echter is Jacobs bij zijn voorbeeld ten

achteren gebleven; vooral wat betreft de krul, die bij Amati sierlijker ge-

sneden is. //The scroll," zegt George Hart in zijn uitmuntend boekje

The Violin (popular edition: London, Dulau & Go., 1880), ïhas ever pro-

ved the most troublesome portion of the violin to the imitator. It is here,

if anywhere, that he must drop the mask and show his individuality." Een

tweede punt van verschil tusschen Amati en Jacobs is, dat de violen van

laatstgenoemde, evenals die van de meeste Nederlandsche violenmakers, met

balein zijn ingelegd. Ook het lak van Amati is schooner.

Jacobs (A.), violenmaker, vermoedelijk een zoon van den vorige, geb. te

Amsterdam in den aanvang der 18^ eeuw. Zijn violen munten uit door

een donkerrood, doorschijnend lak, doch laten aan netheid te wenschen

over. — In het supplement van MendeI's MusiJc. Lexicon wordt, in

navolging van Pougin (^Supplément de la biogr. univ. de Fétis), melding

gemaakt van zekeren Peter J., een vlaamsch violenmaker, die op het einde

der 17e en in het begin der 18e eeuw te Amsterdam geleefd zou hebben.

Jacobs (Jan), orgelmaker te Utrecht, stierf omstreeks 1630.

Jacobsen (Jacob), violist, geb. 16 Oct. 1764 te Amsterdam, maakte

geruimen tijd deel uit van de orkesten van Felix Meritis, Harmonica en van

den stadsschouwburg en was vooral als quartetspeler gunstig bekend. Hij stierf

1835. -r- Zijn zoon, Abraham J., geb. 1 Mei 1802 te Amsterdam, was

violoncellist en muziekonderwijzer aldaar. Hij stierf 1871.

Jacobson (Sim on E.), violist, geb. 24 Dec. 1839 te Milau in Koerland,

studeerde te Riga onder leiding van den concertmeester Wel Ier, zette

1858 zijn studiën aan het conservatorium te Leipzig voort en trad reeds het

daarop volgend jaar als solist in een Gewand haus-concert op. Vervolgens

maakte hij een kunstreis door zijn vaderland en werd 1860 concertmeester

te Bremen, welke betrekking hij tot 1872 bekleedde; in dit jaar begaf hij

zich naar Amerika, waar hij nog heden, als concertmeester van het orkest

Van Thomas te Nieuw-York, werkzaam is.

Jacobsz (G 1 a e s) , notendrukker te Amsterdam, wiens eerste werk, een

nieuwe uitgave van de Souter Liedekens, 1613 verscheen. — Een ander

notendrukker, Theunis J., leefde omstreeks 1650 te Amsterdam,

Jacoby (Georges), violist en componist, geb. 13 Febr. 1840 te Berlijn,

kwam op jeugdigen leeftijd te Parijs, ontving zgn muzikale opleiding aan liet

II. 13
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conservatoire, behaalde 1861 den eersten prijs in het vioolspel en kwam om-

streeks denzelfden tijd in het orkest der Opera. Van 1(S68 tot 1870 dirigeerde

hij het orkest der BouJ'es-Farisiens en begaf zich vervolgens naar Lon-

den, waar hij nog heden orkestdirecteur aan het Alhambra is. Zijn com-

positiën bestaan in operettes, balletten en vioolmuziek,

Jacopo di Bolo^na, Italiaansch componist, leefde op het einde der 14e

eeuw en was een tijdgenoot van Francesco Jjandino, bijgenaamd il

cieco. Een manuscript van hem, bevattende twee- en driestemmige gezangen,

in het zwarte notenschrift van Franco, is in de bibliotheek te Parijs voor-

handen.

Jacopone of Jacopo Benedetto, in liet Latijn Jacobus de Benedictis

genaamd, Hymnendichter uit de 13e eeuw, geb. te Todi in Spoleto, studeerde

in de Rechten en werd een der beste advocaten van Rome. De plotselinge

dood zijner jonge schoone vrouw, die bij het instorten eener zaal om het

leven kwam, greep hem zoozeer aan, dat hij, in lompen gehuld, geheel Italië

doortrok, het wereldlijk leven vaarwel zeide en Franciscaner-monnik werd.

Vervolgens trad hij als boetprediker op en hield scherpe redevoeringen, zelfs

tegen paus Bonifacius VIII, die hem dientengevolge in de gevangenis liet

werpen. Eerst 1303 werd hij weder vrij, trok zich toen in de eenzaamheid

van het klooster terug en stierf 1306. Zijn Hymni et prosae sacrae zijn

herhaaldelijk gedrukt. Groote beroemdheid heeft hij verkregen door zijn hymne

-iStahat Mater,'' die hij in de gevangenis dichtte en, volgens sommigen, ook

op muziek zette.

Jacotin, Vlaamsch contrapuntist, geb. tusschen 1440 en 1450. Men heeft

hem dikwijls verward met Jacob Be re hem. Zijn familienaam was Go-

debrye, en hij noemt zichzelven in een geschrift: ))Jacope Godebrye

alias Jacotijn." Hij behoorde tot de beroemde componisten van het einde

der 15e en het begin der 16e eeuw. Zijn compositiën komen in verschillende

verzamelingen voor, o. a. in de 1519 door Petrucci uitgegeven Motelti

della corona, in den Concentus van Salblinger en in de verzamelingen

van Adrien Ie Roy en van Ballard. Zesstemmige Missen van hem be-

vinden zich in de bibliotheek van den abbé S a n t i n i te Rome.

Jacamin (FranQois), hoornist, geb. 28 JuU 1793 te Rouaan, ontving

ziin opleiding aan het conservatoire te Parijs, van Daupr at , werd 1819 eerste

hoornist in het orkest der Italiaansche Opera en 1826 in dat der Opéra

comique; laatstgenoemde betrekking bekleedde hij meer dan vijf en twintig

iaren. Zijn compositiën bestaan in duetten voor twee hoorns, phantasieën

voor hoorn en harp, variatiën voor hoorn en een methode voor dat instrument.

Jacqmin (Jean Baptiste Frangois), harpspeler, van dezelfde familie

als de vorige, geb. 27 September 1799 te Rouaan, was een leerling van
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Nadermann en harpist aan de Opéra Comique te Panjs, waar hij 1834

stierf. Hij heeft compositiën voor zijn instrument geschreven.

Jacquard (Léon Jean), violoncellist, geb. 3 Nov. 1826 te Parijs, genoot

het eerste onderricht in de muziek te Pont-le-Roy, nabij Blois, van Hus-

Desforges en Levacq, en zette zijn studiën voort op het conservatoirs

van Parijs, onder leiding van Norblin. Hij behaalde [8AA den eersten

prijs in de violoncellilasse. Van dat oogenblik af trad hij herhaaldelijk in het

publiek op, en zijn spel werd zeer geroemd. Omstreeks 1855 richtte hij met

Armingaud, Mas en Sabatier een vereeniging voor kamermuziek op,

en na den dood van Chevillard (1877) werd hij leeraar in het violoncel-

spel aan het conservatoire. Van zijn compositiën zijn stukken voor violoncel

in het licht verschenen.

Jacqnard (Louis August e), violoncellist, broeder van den vorige, geb.

26 December 1832 te Pont-le-Roy, was een leerling van Franc homrae en

behaalde 1852 den eersten prijs in de violoncelklasse van het conservatoire.

Jacqnart (Jean), klavierfabrikant, leefde in de eerste helft der 17e eeuw

te Parijs. De in zijn fabriek vervaardigde klavieren en spinetten waren des-

tijds zeer gezocht.

Jacqnes (Charlotte), klavierspeelster en componiste te Parijs, liet aldaar

1862 in het theater Déjazet een operette, getiteld La Veillée, opvoeren.

Jacqnier (M^e)^ toonkunslenaresse uit den tijd van Molière. In de

Recherches sur Ie thédtre wordt van haar gezegd: „M^e Ja cq ui er touchait

Ie clavecin dans la pièce Anclromène, opéra, musique de Molière et chanté

chez lui en novembre 1678."

Jacqnin, Fransch componist uit de laatste jaren der 17^ eeuw, is bekend

geworden door een Mis en door Airs en Chansons.

Jacqnot (Charles Jean Baptist e), schrijver, bekend onder den pseu-

doniem Eugène de Mirecour t, geb. 1820 te Mirecourt, gest. 1860 te

Petersburg, gaf in zijn biographisch werk Les Contemporains levensschetsen

van Rossini, Meyerbeer, Auber, Félicien David en anderen.

Jacqnot (Charles), violenmaker te Parijs, geb. 1808 te Mirecouii.

Zijn instrumenten werden geroemd; op verschillende tentoonstellingen behaal-

den zij eerste en tweede prijzen. — Zijn zoon, mede C h a r 1 e s genaamd, geb.

1828 te Nancy, is violenmaker in zijn geboortestad-.

Jadassohn (Sa lom on), componist, geb. 15 Sept. 1831 te Breslau, ont-

ving het eerste onderricht in de muziek in zijn vaderstad, kwam 1848 aan

het conservatorium te Leipzig, studeerde te Weimar klavier bij Liszt, te

Leipzig harmonieleer bij Hauptmann, en vestigde zich 1852 als muziek-

onderwijzer in laatstgenoemde stad. Van 1867 tot 1869 was hij directeur

der muziekvereeniging Eu terp e en werd later leeraar in de harmonie en

13*
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het contrapunt aan het conservatorium. Zijn compositiën bestaan in sympho-

nieën, sonates, stukken in canonischen vorm voor orkest, trio's, duo's, sona-

tes, liederen enz.

Jadin (Georges), fagotvirtuoos, was omstreeks het midden der 18e eeuw

lid der kapel van Lodewijk XV te Versailles.

Jadin (J e a n) , broeder van den vorige, was violist in de kapel van den -•

aartshertog-stadhouder der Zuidelgke Nederlanden, te Brussel, en kwam later

in de koninklijke kapel te Versailles. Hij stierf in het begin der Fransche

Revolutie. Eenige symphonieën, vioolquartetten en trio's van hem zagen te

Brussel het licht.

Jadin (Louis E manu el), oudste zoon van den vorige, geb. 21 Sept.

1768, ontving het eerste onderricht in het klavier- en vioolspel van zijn vader.

Hij werd muziekpage van Lodewijk XVI en zette later zijn studiën in het

klavierspel onder leiding van zijn broeder Hyacinthe (z. hieronder) voort.

In het théatre de Monsieur werd hij 1789 tweede, 1791 eerste cem-

balist en bleef in die betrekking werkzaam tot aan het vertrek der Italiaan-

sche zangers, in 1792. Evenals vele andere uitstekende musici nam hij dienst

bij het muziekcorps der Nationale Garde en schreef in die betrekking vele

cantates, liederen en hymnes voor de toenmalige patriotische feesten. In 1802

werd hij tot leeraar aan het conservatoire en tevens tot orkestdirecteur aan

het theater Molière benoemd. Tijdens de Restauratie van 1814 was hij gou-

verneur der muziekpages en vervulde dien post tot 1830, in welk jaar hij

gepensionneerd werd. Hij stierf 11 April 1853 te Parijs. Onder zijn talrijke

compositiën bevinden zich 42 opera's, vele cantates, symphonieën, quintetten,

quartetten enz.

Jadin (Hyacinthe), klavierspeler en componist, broeder van den vorige,

werd 1769 te Versailles geboren, genoot onderricht in de muziek van zijn

vader, later van Hüllmandel, en werd bij de oprichting van het conser-

vatoire te Parijs leeraar in het klavierspel aan die school. Hij stierf in Oc-

tober 1800 te Parijs. Zijn compositiën, zoowel als zijn didaktische werken,

worden met lof vermeld.

Jadin (Georges), jongste broeder van de beide vorigen, geb. 1771 te

Versailles, ontving onderricht in den zang van Richer en was tot 1817

zangonderwijzer te Parijs. Hij componeerde vele Romances.

Jaell (Alfred), klaviervirtuoos, geb. 5 Maart 1832 te Triest, ontving

van zijn vader onderricht in het vioolspel, doch toonde reeds vroegtijdig groote

voorliefde voor het klavier en bracht het op dat instrument in korten tijd

tot een zoo groote hoogte, dal hij reeds 1843 zijn kunstreizen kon beginnen,

en overal als wonderkind toegejuicht werd. Op het einde van 1845 begaf

hij zich naar Brussel, waar hij, eenige uitstapjes naar Nederland niet mede-
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gerekend, twee jaren bleef. Van 1847 tot 1848 bevond hij zich te Parijs,

dat hij bij het uitbreken der Februari-revolutie van dat jaar verliet, om zich

naar Amerika te begeven. Tot 1854 doorreisde hij de Vereenigde Staten,

keerde toen naar Europa terug en maakte nieuwe kunstreizen door Duitsch-

land, Polen en Rusland. Tusschen 1860 en 1864 vertoefde hij afwisselend

te Parijs en in Nederland en maakte 1864—65 een kunstreis met Car-

lotta Patti. In Duitschland had hij weinig succes, daar hij door andere,

grootere klavierspelers in de schaduw werd gesteld; doch in andere landen,

vooral in Frankrijk en Engeland, werd zijn talent zeer op prijs gesteld. Zijn

spel is brillant en sierlijk, degelijkheid ontbreekt echter; vandaar dat hij beter

tehuis is in de zoogenaamde ))salon-muziek", dan in de werken der groote

meesters. Zijn compositiën zijn, geheel in overeenstemming met zijn manier

van spelen, glad en brillant; hij heeft er ongeveer 200 geschreven. — De

echtgenoote van-J., Marie Trautmann, met wie hij 1864 in het huwe-

lijk trad, is een uitstekende klavierspeelster, geboortig uit den Elzas. Zij ont-

ving haar muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde er 1862

den eersten prijs en maakte vele kunstreizen met haar echtgenoot.

Jaffé (Moritz), violist en componist, geb. 3 .Tan. 1835 te Posen, was de

zoon van een grondbezitter en door dezen voor de landhuishoudkunde bestemd.

Ter studie naar Berlijn gezonden, ontving hij er onderricht in de muziek, in

het vioolspel van H. Ries, in de compositie van C. Böhmer. Zijn familie

gedoogde echter niet, dat hij zich aan de muziek wijdde en noodzaakte hem,

te Berlijn op een kantoor te gaan. Heimelijk begaf hij zich 1858 naar Parijs,

waar hy zijn vioolspel onder leiding van Maurin en Massa rd ontwikkelde;

zijn compositie-studiën zette hij bij Hauptner voort. Naar Berlijn terugge-

bracht, was hij weder genoodzaakt, zich met het voor hem bestemde vak bezig

te houden, hetgeen hem niet belette, zijn studiën in het vioolspel onder leiding

van F. Laub te voltooien; zich in het openbaar te laten hooren was hem

evenwel niet vergund. Ofschoon hij zeer gelukkig was in zijn handelsonder-

nemingen, deed het hem leed, zich niet geheel en al met zijn geliefde kunst

te kunnen bezighouden; daarom deed hij 1870 zijn zaken aan kant, nadat

hij onder leiding van R. Wuerst en L. Bussier ijverig het contrapunten

de compositie bestudeerd had. Zijn opera Bas Kdtchen von Eeilhronn was

reeds 1866 onder den pseudoniem Morja te Augsburg en te Praag vertoond;

1875 verscheen zijn opera Ekhehard te Berlijn ten tooneele. Voorts bestaan

zijn compositiën in een strijkquartet. prijsliederen voor het deutsches Lieder-

huc/i en stukken voor viool. J. munt uit als quartetspeler en kent bijna alle

quartetten van Mozart, Beethoven e. a. van buiten.

Jagarte (Man oei), Spaansch componist en viohst, geb. omstreeks 1798,

stierf reeds 1819 te St. Sebastien. Te Bordeaux had hij zijn muzikale op-
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leiding ontvangen. Van zijn compositiën worden mei \oï vermeld een Requiem

en een opera: L'Infante de Zamora.

Ja^dhorn, Hoogd., jachthoorn; z. hoorn.

Jaeg'her (L. de), organist aan de kathedraal te Brugge, geh. te Oostroose-

beke in West-Vlaanderen, ontving 1840 zijn muzikale opleiding te Gent. Zijn

eerste betrekking als organist was te Tourcoing. Hij heeft vele kerkmuziek

gecomponeerd.

Ja^emann (Karoline), zangeres, geb. 1778 te Weimar, was de doch-

ter van Christian Joseph J., een geleerde en bibliothecaris van hertogin

Amalia, die op muzikaal gebied bekend is geworden door zijn levensschets

van Sacchini {Deutsche MerJcur, 1796). Zij ontving onderricht in den zang

van het echtpaar Beek te Mannheim en was geruimen tijd een sieraad van

het theater te Weimar. Men zegt, dat zij de oorzaak was, dat Goethe

zich 1821 aan de leiding van het tooneel onttrok. Zij was de geliefde van

den groothertog Kar el Augustus en ontving van hem het landgoed Hei-

gendorf ten geschenke. Zij stierf 1847 te Dresden.

Jager (J o hannes), violoncellist, geb. 31 Aug. 1748 te Schlitz in het

graafschap Görtz in Silezië, was in zijn jongelingsjaren waldhoornist bij een

regiment in HoUandschen dienst en kwam later aan het hertogelijk hof te

Stuttgart, waar hij zich op het violoncelspel toelegde. Omstreeks 1776 werd

hij kamervirtuoos en later muziekdirecteur van den markgraaf van Anspach-

Bayreuth. Hij vestigde zich 1798 te Bresiau. Het jaar van zijn dood is

niet bekend; 1825 leefde hij nog.

Jager (Johann Zacharias Leopold), zoon van den vorige, geb. 1777

te Anspach, werd reeds op negenjarigen leeftijd als violoncellist bewonderd

en ontving van de Koningin van Pruisen een jaarlijksche toelage van 100

Thaler. Hij maakte vele kunstreizen met zijn vader en vestigde zich 1798

met hem te Bresiau, waar beiden als virtuozen en leeraren in het violoncel-

spel zeer gezien waren.

Jager (Ernst), broeder van den vorige, geb. 1800 te Bresiau, was een

leerling van Bern. Bom berg en overtrof zijn vader en zijn broeder als

violoncellist. Met beiden woonde hij te Bresiau tot 1825, in welk jaar hij

kamermusicns en solo-violoncellist der koninklijke kapel te Munchen werd.

Jager (Franz), tenoorzanger, geb. 1796 te Weenen, betrad 1817 het

tooneel, was 1820—1824 de lieveling van het Weener publiek, ging vervol-

gens naar Berlijn, 1828 naar Stuttgart en van daar weder naar Berlijn. Om-

streeks 1831 verloor hij zijn stem. Hij wijdde zich vervolgens aan het zang-

onderwijs en stierf 10 Mei 1852 als zangmeester aan het hoftheater te

Stuttgart.

Jager (Charles), klavierspeler en componist te Berlijn in de eerste helft

,
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der 19e eeuw, gaf eenige door hem gecomponeerde stukken voor klavier in

het licht.

Jahn (Otto), philoloog, archaeoloog en schrijver over muziek, geb. IG

Juni 1813 te Kiel, is op muzikaal gebied bekend door zijn omvangrijke en

terecht geroemde biographie van Mozart. De eerste druk van dit werk

verscheen 1856—59 te Leipzig, in 4 deelen; de tweede, op nieuw bewerkte

druk zag 1867 het licht. Eenige andere, voor verschillende tijdschriften ver-

vaardigde opstellen over muziek gaf hij 1866 te Leipzig onder den titel Ge-

mmmelte Aufsatze üher MusiJc in het licht; in deze verzameling komen arti-

kelen over de Nederrijnsche muziekfeesten van 1855 en 1 856, over de uitgave

van Beethovens gezamenlijke werken en over Pd(U^/^.s van Mendelssohn

voor; ook bevatten zij aanvallen tegen Berlioz en Richard Wagner.

Jahn (August Wilhelm Friedrich), geb. omstreeks 1780 te Arn-

stadt in het prinsdom Schwarzburg, was bekend wegens zijn keurig klavier-

spel en wegens zijn vaax'digheid op de viool, de violoncel, de fluit en den

hobo. Hij was 1804 onderwijzer bij graaf Sievers in Livonië; latere be-

richten aangaande zijn leven ontbreken. Vijf door hem gecomponeerde sona-

tes zijn bij Breit kopf & Har tel in druk verschenen.

Jahn (W i 1 h e 1 m)
,

geb. 24 November 1 835 te Hof, op de grenzen van

Silezië en Moravië, bezocht het gymnasium te Ollmütz en verkreeg vervolgens

een administratieve betrekking, doch begon zich 1852 aan de toonkunst te

wijden en kwam in genoemd jaar te Temesvar aan het theater; vandaar ging

hij naar Pesth, 1855 naar Agram en was 1856—57 kapelmeester van het

Hoogduitsche opera-gezelschap van J. Eduard de Vries te Amsterdam. In

laatstgenoemd jaar ging hij naar Praag, waar hij tot 1864 bleef; vervolgens

was hij als kapelmeester te Wiesbaden werkzaam en werd 1881 aan de hof-

opera te Weenen beroepen,

Jahns (Friedrich Wilhelm), koninklijk Pruisisch muziekdirecteur, geb.

2 Jan. 1809 te Berlijn, zong op jeugdigen leeftijd als sopraan in het koor

der koninklijke Opera aldaar en toonde reeds vroegtijdig grooten aanleg voor

de muziek. De eerste belangrijke gebeurtenis in zijn leven was de eerste

voorstelling van der Freisckiitz (18 Juni 1821], die hem met onbegrensde

bewondering voor het genie van Karl Maria von Weber vervulde en

zijn liefde voor de kunst aanwakkerde. Hij besloot echter, de tooneelwereld

vaarwel te zeggen en zich voor de concertzaal en het zangonderwijs voor te

bereiden. Nadat hij zich eenigen tijd onder leiding van Louis Horzizky,

een leerling van Berger en Zei ter, in het klavierspel en in de theorie

der muziek geoefend en zijn studiën in de zangkunst ijverig voortgezet had,

trad hij als concertzanger en zangonderwijzer op en maakte als zoodanig te

Berlijn grooten opgang. Tot heden telt hij ongeveer 9üO leerlingen, onder
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welke de prinses Louise van Pruisen, dochter van prins Karl. In 1845

richtte hij een zangvereeniging op, van welke hij tot 1870 directeur was 5

1849 werd hij tot koninklijk muziekdirecteur, 1871 tot professor benoemd,

en vele onderscheidingen vielen hem ten deel. Hij heeft veel gecomponeerd

en gearrangeerd. Zijn voornaamste werk is echter van bibliographischen aard

;

het is een boek van 500 bladzijden en draagt ten titel : C. M. von Weber

in se'men Werken. CkronologiscJi-thematuches Ferzeichniss seiner sammilichen

Compositioneu nebst Angabe der unvollstandigen^ verloren gegangenen, zweifel-

haften imd nntergeschobenen, mit Beschreibung der Autographen., Angabe der

Ausgaben^ und Arrangements, krUischen^ Jcunsthistorischen und biographischen

Anmerkungen, unter Benutzung von Weber's Briefen und Tagebüchern und

iner Beigabe von Nackhildungen seiner Handschrift (Berlijn, 1871). Ook

schreef hij: C. M. v. Weber. Eine LebenssJcizze nach authenüschen Quellen

(Leipzig, 1873). Belangrijk is de bibliotheek van J. ; zij is een ware Jfebe-

riana en bevat ongeveer 3500 stukken van Weber, waaronder het hand-

schrift der schets van Euryanthe, van de Aufforderung zum Tanz., van de

iederen-collectie Leyer und Schwert en van de Mis in Es j voorts vele com-

positiën uit 's meesters jeugd, 300 eigenhandig geschreven en 700 gekopieerde

brieven. Na J.'s dood zal deze verzameling in een staatsbibliotheek komen.

Jaillet (J. B.), organist te Rennes, gaf aldaar omstreeks 1857 in het licht:

Methode nouvelle pour apprendre facilement Vaccompagnement du plain-chant.

Jana, een soort van fluit, bij de Indianen van het westelijk gedeelte van

Zuid-Amerika in gebruik.

Jakubowski (Samson), virtuoos op de hout- en stroo-harmonica, geb.

1801 te Kowno in Litthauen, trad 1826 voor het eerst in het openbaar op

en bereisde vervolgens vele landen. Hij, zoowel als Gusikow, brachten

groote verbeteringen aan de hout- en stroo-harmonica aan; doch geen van

beiden kan als uitvinder van dit instrument beschouwd worden, daar het als

Strohfiedel reeds lang bij vele volken in gebruik was.

Jaladhamala, een rhythmus van 52 syllaben in de Indische muziek.

Jaleo de Xeres, Sp., een Spaansche danswijze.

Jalousie-zweUer, z. zweller.

Jaiuard, Fransch geestelijke en mathematicus, geb. omstreeks 1720, prior

van Roquefort, is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift Recherches sur

la theorie de la miisique (Parijs en Rouaan, 1769).

Jambe-de-Fer (Philibert), Fransch contrapuntist uit de 16e eeuw, geb.

te Lyon, ging tot de leer van C a 1 v ij n over en zette diens bewerking der

Psalmen op muziek. Hij schijnt ook eenigen tijd te Poitiers en te Parijs ge-

leefd te hebben en is 1572 in laatstgenoemde stad overleden. Van zijn wer-

ken kent men: Les cent Fsalmes de David mis en frangois par Jean Foictevin,
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a quatre parties (eerste uitgave: Poitiers, Nicolas Peletier, 1549 ; tweede:

1551 bij denzelfden uitgever; derde: Parijs, Nicolas Du Ghemin, 1558)
;

Les vingt-deux octonnaires du psalme 119 de David, traduils par Jean Poicte-

vin, en musique a quatre parties (Lyon, Thomas de Straten, 1561); Les

cent et cinquante psaumes de David, mis en rimes francoises par Clément

Marot et Théodore de Bèze, a ^'waif/'tf ^^ mg'joar^i^* (Paris, 1561 ; Lyon, 1564).

James (John), Engelsch organist uit de eerste helft der 18e eeuw, was

beroemd wegens zijn phantaseeren op het orgel. Nadat hij langen tijd naar

een vaste betrekking gezocht had, werd hij organist aan St. 01 ave -kerk,

Southwark, 1738 aan St. George, Middlesex. Hij stierf 1745 en werd

plechtig begraven, daar tal van toonkunstenaars zich vereenigd hadden, om een

door hem gecomponeerde Treurhymne uit te voeren. Zijn overige compositiën

bestaan in phantasieën en capriccio's voor orgel, in den stijl van Handel,

alsmede in gezangen.

James (W i 11 i a m N.), Engelsch fluitist, leerling van Ni c h o 1 s o n , schreef

o. a. een werk, getiteld: A word or two on the Flute (1826), waarin hij een

beschrijving gaf van de verschillende soorten van fluiten, oude en nieuwe,

alsmede biographische schetsen van de voornaamste fluitisten van alle tijden

De vertaling van een uittreksel van dit werk bevindt zich in de Leipziger all-

gem. musiJc, Zeitung van 1800.

Jan. Deze naam komt in de Nederlandsche muziekgeschiedenis herhaalde

malen voor. Te Utrecht had men 1462— 66 een pijper, 1472 een trompetter,

1494 een zanger, 1515—35 nog een zanger van dien naam. Ter zelfder plaatse

kende men Jan Albertsz, hoornist (1427—36); Jan Gornelisz, zan-

ger (1580); een anderen Jan Gornelisz, instrumentmaker; JanDercks-

zoon (1430); Jan Gelysz, speelman (1427); Jan Gherytsz, orgelbou-

wer (1453) en vele anderen. (Z. het Tweede jaarhoeh der Bouwsteenen van de

Vereeniging voor Ned. Muziekgeschiedenis, blz. 29.) Te Haarlem woonde een

orgelbouwer Jan, overleden 1521; ook andere steden hadden kunstenaars

van dien naam. Bijzondere vermelding verdient Martin David Jan, die

de 150 Psalmen van David, naar melodieën der gereformeerde kerk, voor

vier tot acht stemmen gezet, in het licht gaf. De titel van dit werk luidt :

Psalmgezang, waarin de CL Psalmen Davids mitsgaders verscheiden Lofzangen

met IV, V, VI, VII en VIII stemmen te hooren zijn (Amsterdam, 1600).

Jan (Martin), van Merseburgk, geb. omstreeks 1620. Zijn oudste werk

is in de bibliotheek te Koningsbergen voorhanden ; het is getiteld : Mtisikali-

sche Juhelfreude mit 7, 10, 15, 20, 22, 24 und mehr Stimmen, nehst dem

Basso continuo auf 1, 2, 3, 4, 5 ufid 6 Chöre, nach italienischer Invention

gesetzet und ühergehen (Koningsbergen, Paschen Mense). Hij was cantor

en muziekdirecteur aan de beide kerken te Sorau en later (1653) rector der
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evangelische school in de stad Sagan, residentie van den vorst Lobkowitz,

waar hij 1654 een graflied voor vier stemmen liet drukken. Na acht of

tien jaren verkreeg hij de betrekking van predikant in genoemde stad, doch

werd 1668 met de andere Luthersche geestelijken uit het vorstendom Sagan

verdreven en tot cantor te Ohlau benoemd, waar hij 1682 stierf. Behalve

het hierboven vermelde werk schreef hij : Cantional mit 50 deutschen Passions-

liedern, nack Bichtungen von verschiedenen Dichtern^ mit neuer vierstimmiger

Bearheitung^ tkeils eigener^ theils fremder Melodien (1652). Een vermeer-

derde uitgave van dit werk verscheen, onder den titel Passionale melioum, 1663

te Sagan. Zijn lied: -dJesu meiner Seelen Wonne'\ 1668 gedicht, is nog

heden bij het Luthersch kerkgezang in gebruik.

Janacconi (Giuseppe), ook Jannaconi en Jannacconi geschreven,

kerkcomponist uit de Romeinsche school, geb. 1741 te Rome. Zijn eerste leer-

meester in den zang, in het accompagnement en in de beginselen van het contra-

punt was Soccorso Rinaldini, zanger aan de pauselijke kapel; bij Ga e-

tano Carpini, kapelmeester aan verscheiden kerken te Rome, zette hij zijn

studiën voort. In vereeniging met zijn vriend Pasquale Pi sari bracht hij

een groot gedeelte der werken van Palestrina in partituur en gaf bij die

bewerking zulke bewijzen van groote bekwaamheid, dat Pis ari verklaarde, dat

niemand waardiger was, de traditiën der oude Romeinsche school voort te

planten. Inderdaad richtte ook J. te Rome een school voor de compositie op,

welke leerUngen als Basili en Baini opleverde. In het jaar 1811 volgde hij

Zingarelli op als kapelmeester aan het Vatikaan en aan de St. Pieters-

kerk en stierf 16 Maart 1816. Hij was een groot meester in het contrapunt

en ontwikkelde voornamelijk in zestienstemmige stukken een door latere kerk-

componisten ongeëvenaarde genialiteit. Zijn werken bestaan in Missen voor

4, 8 en 16 stemmen, deels met begeleiding van orgel, deels met die van orkest;

voorts in Motetten, Psalmen, Canons en andere kerkmuziek. De collectie

Santini te Rome bevat vele werken van hem; zij zijn vermeld in de Bio-

graphie universelle des Musiciens van F ét is (IV, 421).

Janatka (Johann Nepomuk), hoornvirtuoos, geb. 29 April 1800 te

Trzeboratitz in Bohème, kwam 1813 op het conservatorium te Praag, waar

hij tot 1819 bleef. In 1822 werd hij hoornist aan de hofopera te Weenen,

1828 aan het theater an der Wien en 1832 leeraar aan het conservatorium

te Praag, waar hij tevens in het stadsorkest medewerkte en directeur der

toonkunstenaarsvereeniging voor weduwen en weezen werd. Hij heeft vele

goede leerlingen gevormd, o. a. H. Gottwald, A. Taux, Joh. Lewy en

Joh. Koleschowsky. Een door hem geschreven leerboek voor den hoorn

wordt zeer geroemd. •

Jancourt (Louis Marie Eugène), fagotvirtuoos, geb. 15 Sept. 1815

m
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te Ghateau Thierry, kwam 1835 op het conservatoire te Parijs en behaalde

er 1836 den eersten ' prijs voor het fagotspel. Hij was lid van het orkest

der Itaüaansche Opera aldaar, werd 184b tot leeraar aan het conservatoire

te Brussel benoemd, doch keerde reeds na acht maanden naar Parijs terug,

waar hij eerste fagottist aan de groote Opera, later aandeOpéraComique

en aan de Société des concerts werd. In 1867 benoemde men hem

tot ))capitaine de musique" van de 5e subdivisie der Nationale Garde van de

Seine, en 1875, na den dood van Gokken, werd hem de betrekking van

leeraar aan het conservatoire aangeboden. Aan de Opéra Comique en

de Société des concerts werkt hij sedert 1869 niet meer mede. Hij

heeft vele verbeteringen aan het mechanisme der fagot aangebracht en vele

compositiën voor dat instrument geschreven.

Janequin, z. jannequin.

Jani (Johann), klavierspeler en componist, geb. omstreeks het midden

der 17^ eeuw te Göttingen, ontving zijn wetenschappelijke en muzikale oplei-

ding te Brunswijk, later te Helmstadt, waar hij iu de theologie studeerde.

Hij was achtereenvolgens leeraar in talen en muziek te Hamburg, stadscantor

te Aurich en hoforganist aldaar. Hij stierf in laatstgenoemde stad. Van zijn

kerkmuziek is niets in druk verschenen.

Janiewicz of YaniewiCZ (Felix), Poolsch violist, geb. 1762 te Wilna,

kwam 1783 te Weenen, waar hij plan had, onder Haydn's leiding de com-

positie te beoefenen. Een Poolsche prinses bood echter aan, hem voor haar

kosten naar Italië te laten reizen. Hij nam dit aanbod aan en bracht drie

jaren in Italië door, waar hij de beste violisten, als Nardini enPugnani,

en de beste zangers van dien tijd hoorde. Vervolgens begaf hij zich naar

Parijs, .waar hij in de Goncerts spirituels optrad en, op aanbeveling

van Mad. de Genlis, lid der kapel van den hertog van Orleans werd.

Na de opheffing dier kapel, 1790, verliet hij Parijs, maakte kunstreizen en

kwam 1792 te Londen, waar hij met groeten bijval in de concerten van

Salomon en van Rauzzini speelde. Ook bezocht hij Ierland en dirigeerde

geruimen tijd de abonnementsconcerten te Manchester en te Liverpool. Hij

was een der 30 leden die te Londen de Philharmonic Society opricht-

ten en behoorde in het eerste jaar van haar bestaan tot de directeuren dier

vereeniging. Hij vestigde zich 1815 te Edinburg en stierf aldaar 1848. Te

Parijs verschenen vijf zijner vioolconcerten, te Londen drie Trio's voor 2 vio-

len en bas.

Janina (01 ga de), klavierspeelster, geb. 17 Mei 1847 te Lemberg, was

een leerlinge van Franz Liszt en liet zich, na de voltooiing harer studiën,

met grooten bijval te Weimar, Leipzig en Berlijn hooren, waar zij vooral als

vertolkster der compositiën van Ghopin geroemd werd. Op het einde van
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1872 gaf zij een reeks concerten te Parijs en maakte 1873 een reis naar

Amerika. Den goeden naam, dien zij in de kunstwereld had, heeft zij groo-

tendeels bedorven door het schrijven eener soort van autobiographje, getiteld:

Souvenirs d'une cosaqiie, die zij 1874 te Parijs in het licht gaf en waarin zij

mededeelingen doet, die haar niet zeer tot eer strekken.

JanitSCh (Anton), vioolvirtuoos en componist, geb. 1753 in Zwitserland,

begon reeds op zijn vierde jaar viool te spelen en was op zijn zevende als

wonderkind bekend. Toen hij twaalf jaar oud was, zond zijn vader hem naar

Pugnani te Turijn, onder wiens leiding hij zijn studiën voltooide. Omstreeks

1769 was hij keurvorstelijk concertmeester te Trier, kwam vervolgens in

dienst bij den graaf vonOettingen-Wallenstein en werd eindelijk muziek-

directeur aan het theater van Grossmann te Hanover, welke betrekking hij

tot 1794 vervulde. Op het punt om naar Engeland te gaan, liet hij zich

overhalen, om bij den graaf van Burgsteinfurth kapelmeester te worden

en behield dien post tot aan zijn dood, 12 Maart 1812. Van zijn met lof

vermelde compositiën is geen enkele in druk verschenen.

Janitsch (Johann Gottlieb), contrabassist, geb. 19 Juni 1708 te

Schweidnitz, studeerde te Frankfort a. d. O. in de rechtsgeleerdheid, was

1736 kamermusicus aan de kroonprinselijke kapel te Ruppin en Rheinsberg

en ging 1740 met Frederik II naar Berlijn, waar hij tot zijn dood, 1763,

met de leiding der Redoute-concerten belast was. Zijn compositiën, be-

staande in Cantates, Quartetten, Serenades en Krooningsmuziek, zijn in den

stijl van Graun geschreven.

Janitsarenmuziek, Turksche muziek, aldus genoemd naar de Janitsaren,

een in de 14^ eeuw opgerichte en 1826 opgeheven bevoorrechte klasse van

soldaten, die langen tijd de kern van het Turksche voetvolk was. De muziek

van dit corps was samengesteld uit de volgende instrumenten: d) 3 kleine

hobo's, 2 groote hobo's en 1 dwarsfluit, alle met een scherp, doordringend

geluid; h) 1 groote pauke, 2 kleine pauken, 3 kleine trommels en 1 groote

trom ; G) 2 cymbalen, elk met twee kleine cymbalen, bekkens, 1 cymbaal

met twee groote bekkens en twee triangels. Deze instrumenten vormden te

zamen een orkest, waarin de onbepaalde, geraasmakende geluiden der slag-

instrumenten den boventoon voerden en de hobo's en fluiten snelle loopen en

doordringende kreten lieten hooren. De Janitsarenmuziek was in het leger

opgesteld ter plaatse, waar de aanvoerder (P a c h a) zich bevond, die, ten tee-

ken zijner waardigheid, in zijn nabijheid een stang liet plaatsen, versierd

met een halve maan, aan wier uiteinden zoovele paardenstaarten hingen, als

des Pacha's rang veroorioofde. Naarmate de Turken met de Europeesche

volken in aanrakmg kwamen, werd hun krijgsmuziek een voorwerp van aan-

dacht; aan de Polen en de Oostenrijkers gaven zij, ten einde hen Ie vriend
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te houden, Janitsarenmuziek ten geschenke. Augustus II van Polen,

tevens keurvorst van Saksen (1699— 1730), was de eerste die in Duitschland

een dergelijk muziekcorps liet hooren. Ook de Russen, onder Katharina
I (1725—1727), voerden deze muziek in, en Elisabeth (1730—1741)

zond haar muziekdirecteur S e h i r m fe i 1 naar Konstantinopel, ten einde aldaar

de samenstelling der Janitsarenorkesten nauwkeurig op te nemen en de Rus-

sische muziekcorpsen daarnaar te hervormen. In Pruisen werd deze muziek

onder Fr ed er ik I ingevoerd, in Frankrijk eerst omstreeks 1770; in beide

landen wendde men echter de daar gebruikelijke blaasinstrumenten, in plaats

van de Turksche, aan. Van lieverlede ging in het avondland de zelfstandige

Janitsarenmuziek verloren; de slaginstrumenten alleen werden behouden en

bleven als onderdeel der militaire muziekcorpsen in gebruik. Behalve de

trommels, bekkens en triangels behield men ook het veldteeken van den aan-

voerder, dat wel is waar van karakter veranderde, daar het bij de heden-

daagsche militaire inuziek met klokjes of schellen behangen is, die naar de

maat der muziek geschud worden, maar nog van zijn oorspronkelijke be-

teekenis getuigt door de halve maan en de twee paardenstaarten. Toen 1826

in Turkije het corps Janitsaren werd opgeheven, geraakte ook daar deze eigen-

aardige soort van muziek in onbruik; de hedendaagsche militaire muziek

in Turkije is nagenoeg op dezelfde wijze ingericht als die van de volken in

het avondland. Nabootsing van Janitsarenmuziek vindt men in de werken

van vele meesters, o. a. in de finale der negende symphonie van Beetho-

ven en in diens Turkschen marsch uit Die Ruinen von Athen.

Janitzek (Johann), eigenlijk Janetzek geheeten, violist, geb. 1768 te

Koschentin in Opper-Silezië, was 1794 muziekdirecteur te Breslau, waar hij

8 April 1806 overleed.

Janke (Gustav), klavierspeler en viohst, geb. 22 Nov. 1838 te Berlijn,

ontving aldaar zijn muzikale opleiding aan het conservatorium van Stern,

aan welk instituut hij 1861 leeraar in het klavierspel werd. In de concerten

van Stern heeft hij zich als solospeler en orkestdirecteur van een gunstige

zijde doen kennen. Zijn compositiën bestaan in stukken voor klavier, in ko-

ren ten behoeve van het Domkoor te Berlijn en in liederen. Ook zette hij

eenige werken van klassieke meesters voor orkest.

Jannaconi, z. janaconi.

JanneqnJn (Clément), ook Janequin, Janecquin, Jannecquin
en Jennecquin geschreven, Fransch contrapuntist uit de 16e eeuw, leefde

ten tijde van Frans I. Van zijn levensomstandigheden is weinig of niets

bekend. Grove leidt uit de omstandigheid, dat eenige zijner Missen in de

pauselijke kapel voorhanden zijn, af, dat J. lid dier kapel was. F ét is meent,

dat hij kapelmeester was te Lyon, waar eenige zijner werken in druk zijn
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verschenen. Ook vermoedt men, dat hij eerst Katholiek, later Calvinist was,

daar hij in zijn eerste periode een Mis en Motetten componeerde en later

Fransche gezangen der hervormde kerk en de psalmen van Marot 'op mu-

ziek zette. Van zijn werken zijn o. a. te Parijs in druk verschenen: Sacrae

cantiones seu motectae quatuor vocum (1533), Chansons de la guerre et de la

chasse etc. (1537) en Vingtquatre chansons mnsicales a guaire parties (ib'33).

Te Venetië verschenen 1538 zijn Canzoni francesi 'm het licht, te Lyon 1544

zijn merkwaardige Inventions mnsicales, die een reeks descriptieve zangstuk-

ken bevatten, als : Le caquet des femmes, Le cTiant du rossignol, Le chant

de Valouette^ La chasse au eerf.. La hataille ou défaite des Suisses a lajour-

née de Marignan e. a. Een latere uitgave van die stukken verscheen 1559

te Parijs, onder den titel: Verger de musique, contenant partie des plus excel-

lens labeurs de mailre C. Jannequin a ^ et h parlies. Omstreeks denzeliden

tijd verschenen zijn op muziek gezette spreuken van Salomo en 82 Psalmen

van David. Zijn meerstemmige gezangen alleen omvatten 17 boekdeelen,

elk van 25 tot 30 nommers; vele daarvan getuigen van groote oorspron-

kelijkheid en vindingskracht. »Das richtigste Weltkind", zegt Ambros

(III, 335) „ist Clement Jannequin (obwohl er auch Motetten und Psal-

men componirt hat) und ein seltsam geistreicher Genremaler dazu, ein Ton-

setzer von lebhafter Phantasie, frischem Geist und grosser Originalitat, dabei

in der Ausführung ausserst geschickt und von feiner Durchbildung." Naar

aanleiding van de hierboven vermelde Mis deelt dezelfde schrijver mede:

»Jannequin hat den höchst sonderbaren Einfall gehabt, sein Bataillenstück

zu einer Messe zu verarbeiten, welche er gleichfalls La hataille betitelt (sie

ist in Jacob Modernus Liher decem missarum gedruckt). Nach denselben

Motiven, wie dort das »escoutez tous gentils galloys la victoire" erklingt hier

das Kyrie eleyson; in trompetenmassigen Fanfaren verkünden die Stimmen

»et ascendit." Ob wohl der Eindruk ein besonders erbaulicher gewesen?!"

Een volledige lijst der van J. bekende werken is te vinden bij F ét is

(Biogr. Univ , IV, 424). Volgens dezen schrijver verscheen 1559 te Parijs

een tweede uitgave van sommige werken van J., »reveuz et corrigez par lui

meme", waaruit blijkt, dat hij in genoemd jaar nog in leven was. In het-

zelfde jaar gaf hij zijn 82 psalmen in het licht, voorafgegaan van een op-

dracht aan de koningin van Frankrijk, waarin hij spreekt van zijn armoede

en zijn ouderdom. De dichter Ronsard schreef 1560, in een voorrede voor

een bundel chansons (Parijs, Le Roy en Ballard), over J. en noemde hem

een leerling van Josquin.

Jannoni, Ilaliaansch componist, liet 1807 op het Scala-tooneel te Milaan

zijn opera Paolo Emilio opvoeren.

Janotha (Nat balie), klavierspeelster, geb. 8 Juni 1856 te Warschau,
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ontving onderricht in de muziek van haar vader, leeraar aan het conservato-

rium aldaar. Zij liet zich 1867 in haar geboortestad voor het eerst in het

openbaar hooren en zette aan de Hochschule te Berlijn haar studiën voort,

onder leiding van Rudorff en Glara Schumann. In het jaar 1874

begon zij kunstreizen te maken en behaalde in Engeland, hier te lande en

elders groot succes.

Janowka (Thomas Balthasar), schrijver over muziek, licentiaat in de

philosophie en organist te Praag, geb. 1660 te Kuttenberg in Bohème, is

bekend als vervaardiger van het eerste muziekwoordenboek uit den nieuweren

tijd. Dit boek, 324 bladzijden bevattend, diende slechts tot inleiding van een

omvangrijker werk, dat echter niet verschenen is. De titel luidt: Clavis ad

Thesaurum magnae artis musicae, seu elucidarium omnium fere rerum ac ver-

horum in musica figurati tam vocali^ quam instrumentali oivenientium, consis-

tens potissimum in definitionibus et divisionihus ; quibusdam recentioribus de

Scala, Tono, CantUy et genere Musicae ^ etc.^ sententiis ; variisque exquisitis

observationibus in gratiam cupidorum kujus artis studiosorum (Uligenter, fide-

liter ac fundamentaliter alphabetico ordine compositum {Vetero-Pragae, in magno

Collegio Carolino, typis Georgii Laubaun^ 1701).

Jansa (Leopold), vioolvirtuoos en componist, geb. 1794 (en niet 1797,

zooals bij sommigen vermeld staat) te Wildenschwert in Bohème, ontving het

eerste onderricht in de muziek van een schoolmeester op zijn geboorteplaats.

Hij was te Weenen student in de Rechten, doch de bijval, dien hij met zijn

viool- en orgelspel oogstte, deed hem besluiten, zich geheel aan de muziek te

wijden, en hij nam bij E man. Fors ter les in de harmonie- en compositie-

leer. Als virtuoos werd hij weldra nevens Mayseder en Böhm geroemd

en 1823 was hij kamermusicus van den hertog van Brunswijk. Een jaar later

werd hij aan de keizerlijke hofkapel te Weenen verbonden, en 1834 verkreeo-

hij de betrekking van muziekdirecteur aan de universiteit aldaar. Na den dood

van Schuppanzigh zette hij diens quartetavonden tot 1849 voort; Heiss-

ler, Durst en Schlesinger waren zijn medespelers. In laatstgenoemd

jaar begaf hij zich naar Londen en werkte aldaar o. a. mede op een concert

ten voordeele der uit Oostenrijk verdreven Hongaren. Het gevolg van zijn

i menschlievendheid was echter, dat de Oostenrijksche regeering hem uit zijn

land verbande, zoodat hij zich genoodzaakt zag, te Londen te blijven. Eerst

ïl867 werd hij geamnestiëerd en keerde 1868 naar Weenen terug, waar hij

met eerbewijzen ontvangen werd. Het besluit om zich te Salzburg te vestigen

schijnt hij niet volvoerd te hebben; althans hij zocht, na een kort oponthoud in

|die stad, Weenen weder op en liet zich 1872 nog eens in het openbaar hooren.

iHij stierf 25 Jan. 1875. — Zijn compositiën bestaan in vioolconcerten, strijk-

quartetten, strijktrio's en duetten, ook in kerkmuziek en vele solo's voor viool.
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Jansen (Ansem) was 1607 organist te Middelburg en stierf aldaar 1612.

Jansen (Ar ent), omstreeks 1604 organist te Kampen.

Jansen (Gustav), geb. 1817 te Dortmund, ontving het eerste onderricht

in de muziek van zijn vader en liet zich reeds op jeugdigen leeftijd als kla-

vierspeler en fluitist hooren. Omstreeks 1840 ging hij als muziekonderwijzer

naar Berlijn en, op aanraden van graaf Westmoreland, naar Londen. Na

eenige jaren keerde hij naar Berlijn terug, waar hij nog heden werkzaam is.

Zijn compositiën bestaan in liederen, waaronder een Go et h e-album in zes

afleveringen, en in een AnJiang zu Beethoven's Clavier-Sonaten (1861).

Jansen (Gustav F), componist en klavierspeler, geb. 15 Dec. 1831 te

Jever in Hanover, ontving zijn muzikale opleiding te Leipzig, waar Coccius

hem in het klavierspel en Ri cc i u s in de harmonieleer onderwees. Hij begaf zich

vervolgens als muziekonderwijzer naar Göttingen en werd 1855 organist te

Verden. De koning van Hanover benoemde hem 1861 tot muziekdirecteur.

Zijn compositiën worden met lof vermeld, doch meer naam heeft hij verkre-

gen door zijn klavierarrangementen van verschillende compositiën.

Jansen (Jan), omstreeks 1601 organist te Middelburg, stierf aldaar 1606.

Jansen (Johann Anton Friedrich), componist, klavierspeler en vio-

list, geb. in Duitschland uit Deensche ouders, ontving te Weenen onderricht

in de muziek, vestigde zich als muziekonderwijzer te Venetië en later, 1817,

te Milaan, waar hij vele militaire en andere muziek componeerde, die zeer

geroemd werd. Hij stierf 1827 in kommervolle omstandigheden. Onder zijn

in druk verschenen compositiën bevinden zich stukken voor blaasinstrumenten,

sonates voor viool en klavier, variatiën, rondo's, polonaises en andere stuk-

ken voor klavier.

Jansen (Johann Heinrich Friedrich Ludwig), geb. 31 Mei 1785

te Salstheynessum bij Hildesheim, gest. 1832 als cantor te Rhede in West-

phalen, liet een werk in manuscript na, getiteld : Evangelische Kirchengesangs-

hunde, dat 1838 te Jena in druk verschenen is.

Jansen (Theunis), notendrukker te Haarlem omstreeks 1634.

Jansenne (Louis), zanger, geb. te Parijs in den aanvang der 19^ eeuw,

ontving zijn opleiding aan de muziekschool van Ghoron en liet zich 1832

voor het eerst in het openbaar hooren. Nadat hij in vele steden van Frank-

rijk gezongen had, werd hij 1839 eerste tenoor aan de Opéra Gomique

te Brussel, 1840 aan den grooten schouwburg te Lyon, en trok zich eenige

jaren later van het tooneel terug, om te Parijs als zangonderwijzer werkzaam

te blijven. Hij schreef zangstudiën ter voorbereiding voor de schooi van

Bordogni.

Janson (Johan H.), organist, geb. 1832 te Amsterdam, ontving onder-

richt in de muziek van Dijkhuijzen en Boers, zette 1853 zijn studiën
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voort aan het conservatorium te Leipzig en nam ook eenige lessen in het

orgelspel Lij Schneider te Dresden. Hy werd 1856 organist te Kampen, 1858

te Delft en 1862 aan de Willemskerk te 's Hage.

Janson (Jean Baptiste Aimé Joseph), genaamd Janson l'ainé,

violoncelvirtuoos, geb. 1 742 te Valenciennes, was een leerling van B e r t h a u t.

Hij liet zich 1766 te Parijs op een concert spiritu el hooren eii reisde

1767 met den erfprins van Brunswijk naar Italië, waar hij grooten opgang

maakte. Van Parijs, waar hij 1771 weder concerteerde, maakte hij kunst-

reizen naar Duitschland, Denemarken, Zweden en Polen en vestigde zich 1789

in Frankrijks hoofdstad, waar hij later leeraar aan het conservatoire werd.

Toen dit instituut 1802 een verandering onderging, verloor hij zijn post ; uit

verdriet hierover stierf hij (2 Sept. 1803). Zijn compositiën bestaan in strijk-

quartetten, concerten voor violoncel en sonates voor violoncel en contrabas.

Janson (Louis Auguste Joseph), broeder van den vorige en, evenals

deze, violoncellist, geb. 8 Juli 1749 te Valenciennes, ontving onderricht inde

muziek van zijn vader en van zijn broeder. Hij vestigde zich 1783 te Parijs

en was van 1789 tot 1815 lid van het orkest der Groote Opera aldaar.

Eenige jaren later stierf hij. Van zijn compositiën zijn in druk versche-

nen sonates voor violoncel en contrabas en zes trio's voor viool, alt en

violoncel.

Janssen (Gés ar), clarinettist, geb. 11 April 1781 te Parijs, was 1814

—

1835 lid van het orkest der Opéra Gomique aldaar. Zijn voornaamste

verdiensten bestaan in het aanbrengen van verbeteringen aan de constructie

der clarinet.

Janssen (N. A.), priester en toonkunstenaar, geb. te 's Hertogenbosch,

legde zich vroegtijdig op de kerkmuziek toe. Hij was organist te Leuven

en vervolgens zangonderwijzer aan het seminarie te Mechelen, waar hij een

warm voorstander werd van het Gregoriaansch gezang, in dat diocees inge-

voerd door hem, den ahlé De Vocht en Ed. Du val d'Enghien. Om-

streeks 1845 begaf hij zich in een Kartuizers-klooster, dat hij echter eenjaar

later weder verliet; hij ging toen als seculier priester naar zijn vaderland.

Te 's Hage was hij 1851 organist aan de Spaansche kapel, later aan de Je-

zuïeten-kerk. Op dit oogenblik leeft hij als rustend pastoor te Gennep in
*

Noord-Braband.

J. is een man van onschatbare verdiensten op het gebied van den Gregori-

aanschen zang. Reeds 1845 had hij een werk in het licht gegeven, getiteld

:

„L^« vrais principes du chant grégorien (Mechelen, Hanicq). Een scherpe

kritiek van dit werk was vervat in de brochure RéJlexio7is sur la methode de

plain-chant (Antwerpen, 1847). Ook Fétis beoordeelde het werk ongunstig

;

zijn gemotiveerde kritiek is te vinden in de Biographie univ., IV, 426. Het

n. 14
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oordeel van anderen luidde echter gunstiger. Zoo wordt J. door D r, F r. W i 1 1

,

den baanbreker voor de verbetering der kerkmuziek, genoemd : »der beste der

neuesten Theoretiker." Een Hoogduitsche vertaling van bovengenoemd werk,

vervaardigd door M. J. E. B. Smeddinck, verscheen onder den. titel

WaJire Gnmdregeln des Gregorianischen oder Choralgesanges (Mainz, S c h o 1 1

,

1846). Nog schreef J. De Gregoriaan,- Handleerioek van den Gregoriaan-

schen zang (2e druk: 's Bosch, 1860) en Een woord over het Gregoriaansch,

Kritisch overzigt van zangboeken ('s Bosch en Amsterdam, 1868). Van zijn

compositiën zijn gedrukt driestemmige Missen; De Cantor., een bundel drie-

stemmige gezangen; een bundel gewijde gezangen voor verschillende stemmen,

in 10 afleveringen; eenige motetten, opgenomen in het Répertoire de musique

d'église van Schott te Brussel, en 17 stukken voor orgel. In deze stukken

trachtte hij de in zijn geschriften verkondigde theorieën in praktijk te bren-

gen; zij zijn rustig en godsdienstig, maar voldoen toch niet geheel aan de

eischen, die men aan dergelijke kerkmuziek mag stellen.

Janssen (Jan), notendrukker te Amsterdam omstreeks 1647.

Janssens (Cornelis), klokkegieter te Antwerpen, omstreeks 1590, ver-

vaardigde o. a. klokken voor de kerk te Lokeren.

Janssens (Josse), omstreeks 1649 notendrukker te Amsterdam.

Janssens (Jean Franpois Joseph), notaris en componist, geb. 29 Jan,

1801 te Antwerpen, ontving bet eerste ondenlcht in de muziek van zijn va-

der, Franpois Bernard Joseph Antoine J. , die muziekdirecteur aan

de Karelskerk aldaar was. Later nam hij bij De Leeuw, muziekmeester

aan de Pauluskerk, onderricht in de harmonie en behaalde 1817, bij gelegen-

heid van een door het K on i n kl ijk Nederlandsch Instituut te Amsterdam

uitgeschreven prijsvraag, den tweeden prijs ; de bekroonde compositie was een

door H. K 1 ij n gedichte cantate. Aangemoedigd door dit succes, besloot J.,

zijn studiën in de muziek voort te zetten en begaf zich te dien einde naar

Parijs, waar hij gedurende twee jaren bij Lesueur in de leer was. Te Ant-

werpen teruggekeerd, besloot iiij, op verlangen zijner familie, een betrekking

te zoeken en de kunst slechts in zijn vrijen tijd te beoefenen. Hij legde zijn

examen als candidaat-notaris af en werd 1826 tot notaris te Hoboken, bij

Antwerpen, benoemd. Deze betrekking verhinderde hem echter niet, zich met

ijver op de muziek toe te leggen. Reeds 1821 was zijn eerste Mis, voor

koor en orkest, te Antwerpen uitgevoerd, en ook op het gebied der drama-

tische muziek had hij zijn sporen verdiend : zijn opera's Le Père rival en La

jolie Fiancée waren 1824 vertoond en met bijval begroet. Een tweede Mis

(in D) volgde 1825, en korten tijd daarna een derde (in A), die voor zijn

beste werk gehouden wordt. De omstandigheid, dat hij tot directeur der

Société d'harmonie te Antwerpen werd benoemd, had ten gevolge, dat
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hij zich bijzonder op de instrumentale muziek begon toe te leggen. Zijn

symphonie Le Lever du soleil en eenige andere stukken strekken tot be-

wijs, dat zijn studiën op dat gebied niet zonder vrucht zijn geweest.

In het jaar 1829 was J. notaris te Berchem en twee jaren later te Ant-

werpen. Tijdens de omwenteling van 1831 verliet hij zijn door den oorlog

geteisterd vaderland en begaf zich naar Keulen, ,waar, tengevolge van een

brand in het door hem bewoonde logement, al zijn papieren en goederen een

prooi der vlammen werden. Bij zijn vriend, den schilder Vieillevoye, te

Verviers, zocht hij een onderkomen. Nadat hij te Antwerpen was terugge-

keerd, vertoonden zich bij hem sporen van geestverzwakking. Weldra werd

hij volslagen krankzinnig en stierf, na een langdurig lijden, 3 Febr. 1835. —
Van der Straeten heeft een belangrijke levensschets van dezen kunstenaar

gegeven, getiteld: J. F. J. Janssens, oompositeur de musigue (Brussel, Sau-

nes, 1866j; zij bevat ook een volledige lijst zijner compositiën.

Janssens (Gonstance P. F. H.), zangeres, geb. omstreeks 1816 te

's Gravenhage, ontving 1824—1832 onderricht in den zang van J. H. Lu-

beck en zette haar studiën voort aan het conservatoire te Parijs, Zoowel

in Nederland als in het buitenland liet zij zich met veel bijval hooren en

vierde vooral in Italië, waar zij 1841 en 1843 onder den naam van Maria
Gorini zong, groote triomfen. In 1844 liet zij zich op een hofconcert te

's Hage hooren en trad in hetzelfde jaar met den zanger Dérivis in het

huwelijk. Het echtpaar zong 1845 te Marseille, 1846 in het Théatre Ita-

11 en te Parijs en gaf in hetzelfde jaar gastvoorstellingen te Bordeaux.

Jansoue, Janszoon of Janson (Jan), notendrukker, woonde 1600—1612

te Arnhem en later te Amsterdam, waar hij tot 1637 werkzaam was in het

huis genaamd In den vergulden Bijbel. Hij gaf o. a. een muziekstuk uit

van Vredeman, dat den volgenden zonderlingen titel droeg: Der Violen Cytlier

mit vijf Snaren, en niewe Sorte melodieuse inventie, hoe Naturen hellende^

vier Tartliyen spelende, licht te leeren, half Violen, half Cyther, zijnen Naem

met brengende, om alderley Musïche te speelen, sonder eene 'Note van de

Music te verstaen, so wel voor die Violetis, als voor die Cyiker, ettelichen

MusicJc Stucken opgesett, ende in Tdblatuer ghehracht. Tot Arnheim, hy Jan

Janson 1612.

Jansz. (Broer), notendrukker te Amsterdam, van 1604 tot 1653.

Japansche mnziek, z. muziekgeschiedenis.

Japart (Jean), Belgisch toonkunstenaar uit de 15^ eeuw, leefde in Italië.

Hij schijnt zanger aan het hof van Ferrara geweest te zijn, waar hij waar-

schijnlijk met Josquin Després bekend was. De eerste twee boeken van

de verzameling Harmonice musices Odhecaton, gedrukt bij Petrucci (Vene-

tië, 1501—1503) bevatten eenige stukken van Japart. Ook in het derde

14*
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boek, voorhanden in de keizerlijke bibliotheek te Weenen, bevinden zich chan-

sons van hem.

Japlia (Georg Joseph), violist, geb. 1832 te Koningsbergen, ontving

1850—1853 zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig en

werd tweede concertmeester aan den stadschouwburg en deGürzenic h-concerten

te Keulen. Ook is hij leeraar aan het conservatorium in genoemde stad.

Japona, een Spaansche danswijze uit de 16e eeuw.

Japsea (Paul), Duitsch violist, geb. 9 September 1843 te Berlijn, ont-

ving onderricht in het vioolspel van Ferd. Laub, in het contrapunt van

Friedrich Kiel. Hij legde zich bijzonder op het onderwijs toe en schreef

vele vioolstudiën. Sedert 1872 is hij koninklijk kamermusicus te Berlijn.

Jaraba, een Spaansche danswijze.

Jardini, zangeres, zuster van den gevierden danser Vest ris, was 1760

—

1770 aan de Groote Opera te Parijs verbonden. Met haar broeder maakte

zij 1763 een kunstreis door Duitschland. Haar hoofdrollen waren de heldin-

nen in de opera's van Gluck.

Jarmnsiewicz, Poolsch toonkunstenaar, gest. 1844 te Zaczersk, een slot in

Galicië, schreef een verhandeling over melodie en harmonie, volgens een eigen-

aardig, nieuw systeem, en een boek over den Gregoriaanschen zang, dat in het

Poolsch, bij Strauss te Weenen, in druk verschenen is.

Jarnowick, Jarnowicki of diornowichi (Jean Marie), z. giornovichi.

Jasinska, Poolsche zangeres, was 1785—1800 aan de nationale opera te

Warschau en aan den schouwburg te Krakau verbonden en behoorde tot de

beste zangeressen van haar tijd. Zij stierf 1800 op jeugdigen leeftijd.

Jaspar (André), componist, geb. 18 Dec. 1794 te Luik, was 1840—1856

orkestdirecteur in zijn geboortestad en stierf 17 Juni 1863 te Angleur. Onder

zijn vele compositiën bevinden zich symphonieën, kerkmuziek en stukken

voor viool.

Jaspers (-Tan), luitenmaker, geb. in de eerste helft der 16e eeuw Ie

Koesfelt, oefende zijn ])eroep uit te Antwerpen en werd 1568 als burger van

die stad ingeschreven.

Janch (Johann Nepomuk), klavierspeler en componist, geb. 25 Jan.

1793 te Straatsburg. In de compositie ontving hij onderricht van S p i n d l e r

en werd 1814 leeraar in de muziek aan een normaalschool in zijn geboorte-

stad. Ter zelfder plaatse opende hij 1830 een klavierschool, waaruit vele goede

leerlingen te voorschijn kwamen. Zijn compositiën, bestaande in kerkmuziek,

concerten, sonates en phantasieën voor klavier, zijn te Parijs en te Straats-

burg in druk verschenen.

Jauch, violenmaker, leefde in de 18e eeuw te Dresden. Zijn instrumenten

werden zeer geroemd.
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Jan^zer, hoboïst en componist voor zijn instrument, was in den aanvang

der 19^ eeuw lid der kapel van den bisschop van Würzburg.

Jansserand, Fransch zanger, was 1799 aan het theater Feydeau te Pa-

rijs verbonden en gaf 1813 eenige gastvoorstelüngen te Antwerpen. De dagbladen

van dien tijd spreken met veel lof over hem en roemen om strijd zijn schoone

voordracht. In laatstgenoemde stad bracht hij het publiek in verrukking met

de romances Les dexcx mots, Le Médecin ei Vamour, Ie jour en La véïlle et

Ie lendemain.

Javaansclie muziek, z. muziekgeschiedenis.

Javanlt (Louis), Fransch componist uit het einde der 1 8e en den aanvang

der 19e eeuw, bespeelde vele blaasinstrumenten, was bij verschillende militaire

muziekcorpsen in dienst en werd later onderdirecteur van de muziek der keizerlijke

garde. Zijn compositiên bestaan grootendeels in muziek voor blaasinstrumenten.

Javanlt (Louis Marie Charles), zoon van den vorige, geb. 17 Decem-

ber 1808 te Parijs, ontving onderricht in het vioolspel van Baillot en was

geruimen tijd eerste violist aan de Opéra comique in zijn geboortestad.

Jawureck (Gonstance), zangeres, geb. 1803 te Parijs, ontving haar op-

leiding aan het conservatoire en was gedurende vijftien jaren aan de Groote

Opera verbonden. Van 1837 tot 1840 zong zij aan den koninklijken schouw-

burg te Brussel, waar zij, evenals vroeger te Parijs, grooten opgang maakte.

In laatstgenoemd jaar trok zij zich uit het kunstenaarsleven terug en stierf

1858 te Brussel.

Javurek, ook Jawurek geschreven. Onder dezen naam zijn vier toonkun-

stenaars bekend. De eerste, Pater Vincent J.
,
geb. 7 Dec. 1730 te Ledecz,

bij Kuttenberg in Bohème, was een goed violist en dirigeerde gedurende

twintig jaren het koor van het M a g d a 1 e n a-klooster. Na de opheffing van dit

klooster begaf hij zich in dat van S t. E g i d i u s en stierf aldaar in de laatste

jaren der 18e eeuw. Zijn voor het kloosterkoor geschreven compositiên zijn

alle in manuscript gebleven. — Zijn broeder, Joseph J.
,
geb. 16Aug. 1741

te Benesov in Bohème, was Benedictijner-monnik in het klooster Sazonaen

dirigeerde er de muziek. Na de opheffing van zijn klooster werd hij priester

op zijn geboorteplaats, waar hij 1803 nog in leven was. Van zijn compo-

sitiên zijn bekend sonates voor viool en préludes, fuga's en andere stukken

voor orgel. — Een andere Joseph J. , broeder van de vorigen, geb. 21

Sept. 1749 te Ledecz, wijdde zich geheel aan de toonkunst, was aan den

schouwburg te Praag en aan de Karmelieteikeik aldaar als violist verbonden

en werd later muziekdirecteur aan het Karthuizersklooster van St. Joseph.

Hij stierf 1805 en liet eenige concerten en sonates voor viool in manuscript

na. —• Zijn zoon, mede Joseph genaamd, geb. 1787 te Praag, onhingvan

zijn vader en van kapelmeester Zenner onderricht in de muziek en vestiy,de
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zich in den aanvang der 19e eeuw te Warschau, waar hij later muziekdirec-

teur en leeraar aan de muziekschool werd. Op een 1825 djoor hem gegeven

concert werkte ook zijn leerling, Frederik Ghopin, mede. Hij stierf 1840,

volgens anderen 1846.

Jay, violenmaker uit de 17e eeuw.

Jay (John), violist en componist, geb. in de laatste helft der 18e eeuw,

ontving onderricht in de muziek van Hindmarsch en van Francis Phi-

lippus, zette zijn studiën voort op het vasteland en vestigde zich 1800 als

muziekonderwijzer te Londen, waar hij 1838 nog in leven was. Omstreeks

1 809 verkreeg hij den graad van b a c c a 1 a u r e u s, later dien van d o c t o r in de

muziek. Van zijn compositiën zijn sonates, variatiën, gezangen en een ouver-

ture voor orkest in druk verschenen.

Jaye (Henry), Engelsch violenmaker, leefde in de 17e eeuw te Londen.

Zijn instrumenten werden zeer geroemd. In het museum van het conser-

vatoire te Parijs is een door hem vervaardigde basse de viole van het jaar

1624 voorhanden.

Jean, z. johannes.

Jean de Bourgogne, in het Latijn Johannes de Burgundia, wordt

door Hieronymus van Moravië aangehaald als een zijner muziek-

meesters; waaruit volgt, dat hij in de laatste jaren der 12e of in het begin

der 13e eeuw leefde.

Jean de Nenville of Jean Ie Neuvellois, dichter en componist, geb. op

het kasteel Neuville in Champagne, leefde omstreeks 1193. In de bibliotheek

te Parijs bevinden zich negentien door hem gecomponeerde chansons.

Jean de Chartreui, z. johannes mantuanus.

Jean l'Orguenneur of l'Organneur, d. i. de organist, leefde in de 13e

eeuw in Frankrijk.

Jean-Pierre (Jean Nicolas), orgelmaker, geb. 1811 te Ventron in het

departement der Vogesen, vervaardigde vele goede orgels en vond een van

groote scherpzinnigheid getuigend mechanismus uit. Met roten genaamd.

Jeandel (Pierre Napoléon), violenmaker, geb. 1 812 te Gourcelles-

sous-Vaudemont (Meurthe) , werkte sedert 1835 te Rouaan en vervaardigde

vele goede instrumenten, die op verschillende tentoonstellingen bekroond werden.

Jeaunon, lid der Académie van Lyon, leefde in de eerste helft der

18e eeuw en hield aldaar een Discours sur Vharmonie. Het manuscript dier

verhandeling, gedateerd van 1739, is in de bibliotheek van Lyon voorhanden.

Jeep (Johann), ook Jepp geschreven, Duitsch componist, geb. 1582 te

Dransfeld, bij Göttingen, werd 1625 kapelmeester van den graaf van Hohen-

lohe, te Weikersheim, en stierf omstreeks 1650 te Ulm. Hij behoorde tot de

beste componisten van zijn tijd. Van zijn werken zijn bekend: Geistliche

i



215

Psalme und Kirchengesdnge Br. Martin Luther's und anderer frommer Chris-

ten, mit vier Stimmen, dem C/ioral nach componiret (Neurenberg, 1607);

Schone auserlesene liebliche Tricinia, sa van Laurentio Medico in welscher

Sprache ausgegangen (Neurenberg, 1610 en 1611); Studenten-Gartlei?is erster

Theil, newer lastiger weltlicher Liedlein mit drei, vier, fmif Stimmen zu sm-

gen und zu spielen (Neurenberg, 1607) ; Studenien-Gartleins anderer Theil u, s. w.

(Neurenberg, 1609) en Christliches Gesang-Büchlein (Ulm, 1648). Vooral bet

Studenten-Gdrtlein was zeer geliefd en beleefde van 1607 tot 1621 zes uit-

gaven. In de bibliotheek der universiteit van Göttingen is zelfs een zevende

druk van het eerste deel voorhanden.

Jeffries (Matthew), Engelsch toonkunstenaar, leefde op het einde der

16^ eeuw en werd tot Baccalaureus aan de universiteit te Oxford be-

noemd.

Jelensper^er (Dan iel), geb. 1797 te Mühlhausen a. d. R., begon op

jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen en was later op noten- en steen-

drukkerijen te Mainz en te Offenbach werkzaam. Toen een dergelijke druk-

kerij te Parijs werd opgericht, trok hij met eenige jongelieden daarheen. Doch

de onderneming mislukte, en J, zag zich genoodzaakt, als klavierstemmer zijn

kost te verdienen. Tegelijkertijd nam hij onderricht in de harmonie bij

R e i c h a , die hem de betrekking van repetitor der harmonieklasse en later

die van assistent-leeraar aan het conservatoire bezorgde. De vereeniging van

Parijzer componisten, die zich 1820 gevormd had, met het doel om de com-

positiën harer- leden uit te geven, benoemde hem tof haar administrateur.

Vele goede werken zagen onder zijn leiding het licht; van hemzelven ver-

scheen de verhandeling L^harmonie au commencement du 19^ siècle et methode

pour Vétudier (Parijs, 1830), een werk dat ook, in het Duitsch vertaald, te

Leipzig het licht zag. Hij stierf 30 Maart 1831 te Mühlhausen.

Jelich (Vincenz), contrapuntist uit de 17e eeuw, geb. te St. Veit aan

de Glan, is bekend door de volgende werken : Parnassia militia concentuum,

i, ^, 3 ei 4: vocum (Straatsburg, 1623); Arion primus en Arion secundus

(Straatsburg, 1623 en 1628), bevattende Motetten, Psalmen en Vespers.

Jelinek (Franz Xaver), hobovirtuoos en componist, geb. 3 Dec. 1818

te Kaurim in Bohème, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag

en werd 1841 leeraar in het hobospel en in de compositie te Salzburg en

archivaris aan het Mozarteum aldaar. Van zijn compositiën worden vooral

de kerkmuziekstukken en de mannenkoren geroemd.

Jeliotte (Pierre), ook Jélyotte geschreven, zanger en componist, geb.

1711 nabij Toulouse, ontving zijn muzikale opleiding als koorknaap aan de

kathedraal aldaar, was 1733—1755 aan de Groote Opera te Parijs verbon-

den en stierf aldaar 1782. Van zijn compositiën kent men vele chansons
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en de muziek voor het ballet Zelisca, ilA5 ter gelegenheid van het huwelijk

des dauphijns van Frankrijk door hem gecomponeerd,

Jeiiicke (Johann), Duitsch componist en dichter uit de 17^ eeuw, leefde

te Maagdenburg en gaf aldaar 1667 vier door hem gecomponeerde Saraban-

des en Balletten in druk.

Jenike (Emile), Poolsch klavierspeler en componist, gaf een bundel lie-

deren, getiteld Dziewine Pies'ni, alsmede een treurmarsch ter gelegenheid van

den dood van Chopin, in het licht. Hij stierf 1852.

Jenkins (John), virtuoos op de viola da gamba en componist, geb. 1592

te Maidstone in het graafschap Kent, gest. 1671 te Kimberley. Zijn talrijke

compositiën voor viola da gamba zgn niet in druk verschenen; doch enkele

komen voor in de verzameling Engels Speel Thresoor van 200 der nieuwste

Allematiden, Couranten, Sarabanden, Ayres, etc, gesteld door elf der Kon-

stighste violisten dezer tijdt in England^ voor hass en viool, en ander speel-

gereetscJiap, mede 67 spelstttJcJcen als Allem,anden, Couranten, etc, voor twe

violes en hass, als mede een hassus continuus ad placitum (Amsterdam, 1664).

Van zijn overige werken zagen het licht een gezang, getiteld: Theophila or

love's sacrifice en Tioelve sonatas for tioo violins and a hass (Londen, 1666).

Jenneqnin, z. jannequin.

Jennyn (Philippe!, priester en componist, vermoedelijk 1620 te Brugge

geboren. In het tijdschrift voor kerkmuziek Caecilia, jaargang 1849, komt

een 1651 door hem gecomponeerd kerstlied met begeleiding van orgel voor.

Jensen (Adolpli), componist, geb. 12 Jan. 1837 te Koningsbergen, toonde

reeds op jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek. De beginselen

dier kunst leerde hij door eigen oefening; later ontving hij onderricht van

L. Ehlert en Fr. Marpurg. Nadat hij twee jaren bij deze toonkunste-

naars in de leer was geweest, verlieten zij Koningsbergen, J. had het in dien

tijd zoo ver gebracht, dat hij in staat was, zonder hulp van anderen zijn

studiën te voltooien ; de vruchten dier studiën bestonden in ouvertures, in een

strijkquartet, in sonates en in vele liederen en gezangen. De zorg voor zijn

bestaan dreef hem 1856 naar Rusland; hij keerde echter reeds 1857 naar

Duitschland terug en werd, na een kort verblijf te Berlijn, Leipzig, Weimar

en Dresden, in hetzelfde jaar tot kapelmeester aan den stadsschouwburg te

Posen benoemd. Nadat hij in deze betrekking korten tijd werkzaam geweest

was, begaf hij zich naar Kopenhagen, ten einde kennis te maken met Niels

Gade. Twee jaren bleef hij aldaar wonen en keeide toen naar Konings-

beigen terug, waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde. Als componist

begon hij meer en meer bekend te worden, en vooral zijn liederea vonden

vele bewonderaars. In den aanvang van 1866 nam hij de betrekking van

leeraar aan de klavierschool van Tausig te Berlijn aan, was tot 1868 aan die
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inrichting werkzaam, begaf zich vervolgens naar Dresden en van daar 1870

naar Graz. Ook in laatstgenoemde plaats scheen hij geen werkkring naar zijn

smaak te kunnen vinden; althans hij vestigde zich eenige jaren later te Baden-

Baden, waar hij echter reeds 23 Januari 1879 oveileed. — Zyn compositiën,

waarin nu en dan de invloed van Schumann en van Gade niet te mis-

kennen is, kunnen onder de beste Duitsche muziek van den laatsten tijd ge-

rekend worden. Zij bestaan voor het grootste gedeelte in liederen en klavier-

stukken; doch ook op het gebied van instrumentale muziek en koorgezang is

J. geen vreemdeling. Zijn meest bekende werken zijn de liederenbundels

Op. 4, 6, 22 en de cyclus Dolorosaj de bundel klavierstukken, getiteld Ero-

tiJcon; de koren Jephtas Tochier en Nonuengesang en zijn orkeststuk Ber

Gang ?iacli Emmans. Een volledige lijst zijner werken geeft Po u gin (^Sup-

plém. de la Biogr. univ.)

Jensen (Gustav), violist, broeder van den vorige, bezocht 1871 de mu-

ziekschool van Joachim, te Berlijn, en werd 1872 leeraar iu de harmonie

aan het conservatorium te Keulen. Ook van hem zijn liederen en klavier-

stukken in druk verschenen; een concertouverture van hem werd 1875 op

een Gürz en ich -concert te Keulen uitgevoerd.

Jensen (J. Peter), lluitist aan de koninklijke kapel te Kopenhagen, gaf

compositiën voor fluit bij Lose te Kopenhagen en bij Cranz te Hamburg

in het licht.

Jeronimo (Pater Fr an ei se o de), Portugeesch monnik en muziekge-

leerde, geb. 1692 te Evora, was kapelmeester in het klooster te Belem en

componeerde vele kerkmuziek, Eenige zijner werken worden in de biblio-

theek te Lissabon bewaard.

Jervolino (Arcangelo), Italiaansch priester en componist, leefde in de

eerste helft der 18® eeuw en was leeraar aan het conservatorium Santa

Maria di Loreto, te Napels. Hij schreef o. a. de muziek voor een inter-

mezzo, getiteld Lo Finto Remita e lo Stroccione^ dat 1737 op het tooneel

van het conservatorium werd vertoond.

Jesser, hoornvirtuoos uit de tweede helft der 18e eeuw, geboortig uit Bo-

hème, bevond zich 178-4 aan de Kaap de Goede Hoop. Hij schijnt niet weder

naar Europa teruggekeerd te zijn.

Jester (Ernst F r i e d r i c h) , componist, geb. 1 745 te Koningsbergen,

schreef vele opera's.

Jesus (Antonio de), Portugeesch monnik, was van 1636 tot zijn dood,

15 April 1682, leeraar in de muziek aan de universiteit te Coimbra. Li de

bibUotheek te Lissabon worden nog compositiën van hem bewaard.

Jesus (B e r n a r d i n o de), genaamd S e n a, geb 1599 te Lissabon, trad 1615

te Yiana in de Franciscaner-orde en was een voortreffelijk zanger en componist.
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Jesus-Maria (Don Carlos de), schrijver over muziek, geb. 1713 te Lis-

sabon, gest, 174i7 als monnik te Goimbra, schreef onder den naam Luiz

da Maya Groecer een verhandeling, getiteld: Arte de canto chaö (Go-

imbra, 1741).

Jesus (Gabriel de), geb. te Leyria omstreeks het midden der 17e eeuw,

kwam 1676 in een klooster te Alcobaga, in Estramadura. Hij was organist,

harpist en contrapuntist. Zijn voornaamste werk bestaat uit vijftien motetten

en is getiteld : Quïnze motetes par as quinze estagones da via sagra, com as

letras da escritura sagrada.

Jetze (Paul), Duitsch toonkunstenaar, leefde omstreeks 1684 als professor

in de muziek en cantor te Stettin,

Jeu, Fr., beteekent in het algemeen elke registersoort in het orgel, b. v.

Jeu d'anche. Jeu de flütes enz.

Jeu d'anche, Fr., tongwerk in het orgel.

Jeu d'ange of jeu céleste, Fr., engelenstem in het orgel.

Jeu de buffle, Fr., aldus noemde B albast re in de 18e eeuw een door hem

uitgevonden demper aan het clavecimbaal en aan den Pantalon (z. d.)

Jeu de flütes, fluitwerk in het orgel.

Jeu de violes, Fr., een stemwerk van violen, d. i. een vereeniging van

vier of vijf strijkinstrumenten van verschillende soort en grootte.

Jeune (Claude Ie), z. lejeune.

Jeves (Sim on), Engelsch geestelijke en componist, was in de eerste helft

der 17e eeuw vicaris aan de St. Paul

s

kerk te Londen en componeerde,

te zamen met Henry Lawes, de aria's en gezangen, die voor koning Ka rel I

in Whitehall uitgevoerd werden. Hij stierf 1662 te Londen.

Jewit (Rand al of Randolph), Engelsch toonkunstenaar en leerling van

Orlando Gibbons, was eerst organist te Dublin, doch verliet deze plaats

1639, om naar Engeland te gaan, waar hij organist te Winchester werd.

Korten tijd daarna stierf hij. Hawkins noemt hem een goed componist.

Jimenez, een muzikale negerfamilie, afkomstig van het eiland Trinidad,

De vader, José Juliano is een uitstekend violist; zijn oudste zoon, Ma-

nu el, bespeelt met veel talent het klavier; zijn jongste, Nicasio, de vio-

loncel. Het drietal maakte reizen door Duitschland en begaf zich 1875

naar Parijs.

Jimenez Hu^alde of üg'alde (Giriaco), Spaansch priester, componist en

organist, geb. 5 Febr. 1828 te Pampelune, ontving onderricht in de muziek

van zijn vader en van José Guelbenzu en zette zijn studiën voort aan

het conservatorium te Madrid. Hij bekleedde achtereenvolgens de betrekkin-

gen van kapelmeester te Jaca (1857), te Valencia (1861) en te Toledo (1865).

Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.
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Jimmerthal (Hermann), geb. 14 Aug. 1809 te Lubeck, was een leer-

ling van Mendelssohn en werd 1 845 organist aan de Maria -kerk in zijn

geboortestad. Hij behoort tot de beste Duitsche orgelspelers van dezen tijd

en geldt ook voor een kenner op het gebied der orgelbouwkunde. Hij maakte

o. a.. de dispositie voor het nieuwe orgel in de Maria -kerk (80 stemmen),

dat door Schultze und Söhne, uit Paulinzelle, vervaardigd werd.

Joacllim, ook Joachinus en Giovacchino geschreven, Italiaansch

monnik en abt van het door hem gestichte klooster Flora, geb. omstreeks

1150 in Calabrië, gast. 1202, is op muzikaal gebied bekend door zijn werk

Psalterium decent chordarim libris III, in guibus de summa trinitate eiusque

disiinctio7ie, de numero psalmorum et eorum arcanis ac mysticis sensibus, de

psalmodia, de modo et usu psallendi simul et psallentium (Venetië, 1519;

een andere uitgave, 1529).

Joacllim von jüagdeburg', Duitsch componist, leefde in de tweede helft

der 16e eeuw en was, naar het schijnt, cantor in Thuringen. Van zijn com-

positiën is een verzameling gezangen bekend, getiteld : ChristUcJie und tröst-

liche Tischgesange, mit 4 Stimmeu (Erfurt, 1572).

Joachim (Joseph), vioolvirtuoos, geb. 15 Juli 1831 te Kittsee, nabij

Pressburg, in Hongarije. Reeds op jeugdigen leeftijd toonde hij een zoo groe-

ten aanleg voor de muziek, dat zijn ouders besloten, hem op het conservato-

rium te Weenen te brengen. Hij ontving aldaar onderricht in het vioolspel

van Joseph Böhm en maakte zulke snelle vorderingen, dat zijn meester

hem reeds 1843 voor een volmaakt violist verklaarde en hem toestond, in

het openbaar op te treden. In het Gewandhaus te Leipzig liet de twaalf-

jarige knaap zich voor het eerst hooren, en wel met grooten bijval. Hij bleef

daar ter stede bij een oom wonen en zette zijn studiën onder leiding van

Ferdinand David en van Mor il z Hauptmann voort. Mendelssohn

nam hem 1845 naar Londen mede, waar hij in een concert dier philharmonic

society voor de eerste maal het vioolconcert van Beethoven voordroeg; ook

als quartetspeler deed hij zich aldaar van een gunstige zijde kennen. Op het

einde van genoemd jaar speelde hij te Leipzig met goed gevolg een door hem

gecomponeerd Adagio en Eondo. Nog eenige jaren bleef hij in die stad, waar

men hem door de benoeming tot leeraar aan het conservatorium trachtte te

behouden, totdat 1850 Liszt hem overhaalde, om concertmeester te Weimar

te worden. Zijn dagelijkschen omgang met dezen meester was van grooten

invloed op zijn muzikale ontwikkeling, en ongetwyfeld is hij hem voor een

groot gedeelte zijn schoone voordracht verschuldigd. Tot 1854 bleef hij te

Weimar en begaf zich vervolgens naar Hanover, waar hij den voor hem in

het leven geroepen post van ))Goncertdirektor" verkreeg, dien hij tot het jaar

der inlijving van Hanover bij Pruisen, 1866, vervulde. Vervolgens vestigde
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hij zich te Berlijn en werd aldaar 1869 lid van den senaat der Künig-

liche Akademie der Künste en directeur der Königliche akade-

mische Hochschule der Musik. Zijn werkkring te Berlijn belette hem

evenwel niet, eenige kunstreizen te maken; o. a. bezocht hij jaarlijks Enge-

land, waar hij zich in de meeste steden met veel bijval liet hooren. Een

blijk van waardeering van zijn talent gaven de Engelschen hem 1877 : de

universiteit van Oxford benoemde hem in dat jaar tot doctor in de muziek.

Ook in Duitschland, Frankrijk en Nederland liet hij zich herhaaldelijk met

veel bijval hooren, en op de programma's van vele Nederrijnsche muziek-

feesten komt hij als solist, 1875 ook als orkestdirecteur voor; in liatstge-

noemde hoedanigheid was hij ook op het feest ter herinnering van Schu-

mann, te Bonn, en op het eerste Sleeswijk-Holsteinsche muziekfeest, te

Kiel, werkzaam.

Als componist is J. bekend door insti'umentale muziek. Bijzondere vennel-

ding verdient zijn Concert in ungarischer Weise (op. 11); van zijn overige

compositiën zijn te noemen: twee marschen voor orkest; diie stukken voor

viool en klavier (op. 2); concert voor viool (op. 3); ouverture Hamlet; drie

stukken voor viool en klavier (op. 5); Hchraische Melodien^ voor alt en kla-

vier (op. 9) en variatiën voor alt en klavier (op. 10). Als leeraar aan de

Hochschule heeft J. vele uitstekende leerlingen gevormd.

Joachim-Weiss (A malie), zangeres, geb. 10 Mei 1839 te Marburg, is

de dochter van den magistraatpersoon Schneeweiss aldaar ; later veranderde

zij haar naam in dien van Weiss. Zij betrad in September 1855 te Trop-

pau het tooneel, zong een half jaar daarna te Hermannstadt en wederom een

half jaar later aan het Karnt nerthor-theater te Weenen. In laatstge-

noemde stad bleef zij tot 1862 en ging toen naar Hanover, waar zij J o ach im

leerde kennen, met wien zij 10 Juni 1863 in het huwelijk trad. Zij nam

toen afscheid van het tooneel en trad voortaan alleen als concert- en orato-

riumzangeres op. Zij vergezelde haar echtgenoot op vele zijner reizen en liet

zich o. a. ook hier te lande herhaalde malen hooren.

Joanelli of Jóannelli (Pietro), Italiaansch contrapuntist uit de 16e eeuw,

geb. te Gandino nabij Bergamo, gaf o. a. 1568 bij Antonius Gardanus

een verzameling motetten in het licht, getiteld: Novi Thesauri musici lil. I,

II, III, IV et F, quo selectissime planeque novae, nee unqnam in lucem ediiae

cantiones sacrae [quas vulgo moteta vocatit) continentur 4-8 vocum a praestantissimis

ac hujus aetatis praecipuis 'èymphoniacis compositae, quae in sacra ecclesia

caiholica, summis solemnibusque festivitatibus, canuntur, ad omnis generis in-

strumenta mnsica accomodatae. Fétis (^Biogr. univ., IV, 412)), geeft een

beschrijving van deze verzameling, die een meesterstuk van drukwerk schijnt

te zijn en compositiën bevat van de beste meesters uit de 16e eeuw.
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Joanini, bijgenaamd del violoncello, daar hij een der besle violoncel-

virtuozen van zijn tijd was, bekleedde omstreeks het midden der 18e eeuw,

ongeveer tot 1760, de betrekking van kapelmeester aan de St. Pieters-

kerk te Rome. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek en in stukken voor

klavier en voor violoncel.

Joannes, z. johannes.

Joaó IV, koning van Portugal, van 1640 tot 1656, geb. 1604, schreef

eenige verhandelingen over muziek, o. a. : Defensa de la musica moderna

contra la errada opinion del ohispo Cirilo Franco^ (waarschijnlijk 1649 in

druk verschenen), waarin de koninklijke schrijver de muziek van zijn tijd

verdedigt tegen de aanvallen van bisschop Cirilo Franco van Loreto

;

voorts: Respuestas a las dudas que se pusieron a la misa y)Fanis quem ego

daho" de Falestrina. Onuitgegeven bleef de verhandeling Concordancia de la

musica y pasos de la colleccionada de los mejores professores de arte"'' en

Principios de la musica, que hicieron sus primeros autores y progresos que tuvo.

Als componist is hij bekend door twee Motetten, die 1674 in druk versche-

nen. Hij bezat een rijke muziekbibliotheek, die 1756, tengevolge van de

aardbeving te Lissabon, vernield werd.

Jobel, metalen blaasinstrument der oude Kebreeërs.

Jobin (Bernhardt), luitenist uit de 16e eeuw, leefde geruimen tijd te

Straatsburg en gaf een boek met stukken voor luit in het licht, getiteld

:

Bernhardi Johini teutsche Tabulatur auj' die Lauteu, darinu viel artlicJie

Fanteseyen, Teutsche, Frantzösische und ItalidniscJie Licder, Lateinische Mu-

teten mit 4 vnd 5 Stimmen zusammengetragen (Straatsburg, 1572).

Jocolet (Claudius), componist uit den aanvang der 17e eeuw, vervaar-

digde Allerley Art Frantzösischer, Teutscher, Hispanischer und Welscher Tantze,

mit 5 vnd 6 Stimmen gesetzt vnd tlieils zusammengelesen (Jena, 1622).

JOCOSUS, Lat., teeken van voordracht; schertsend, vroolijk.

Jodeln, Hoogd., een eigenaardige manier van zingen, bestaande in het snel

overspringen der borsttonen in de hoogere falsettonen. Het j o d e 1 n is vooral

bij de Alpenbewoners in zwang; vele hunner liederen eindigen met een zoo-

genaamden J o dier.

Jodler, refrein van een Alpenlied; z. jodeln.

Jodocus Pratensis, z. josquin desprez.

Johan IV, z. joaó.

Johann Georg II, keurvorst van Saksen, geb. 31 Mei 1613, componeerde

vele kerkmuziek, o. a. den 117eu Psalm. Hij stierf 22 Aug. 1680 te

Freiberg.

Johann Ernst, prins van Saksen-Weimar, geb. 29 Dec. 1696, was een

der beste viool- en klavierspelers van zyn tijd. Hü schreef ongeveer 19 com-
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positiën; slechts 6 klavierconcerten zijn in druk verschenen. Hij stierf reeds

1 Aug. 1715.

Johannes, toonkunstenaar uit de 7e eeuw, droeg den titel van archi-

cantor en was omstreeks 670 praecentor aan de P i e t e r s-kerk te Rome. Hij

schreef een verhandeling, getiteld: De modulandi ac legendi ritu.

Johannes Caesar AugUStanus, een der oudste kerkcomponisten, leefde

omstreeks 621.

Johannes Chrysorrhoas van Damascus, gewoonlijk Joannes Damas-

cenus genaamd, werd geboren omstreeks 676, volgens anderen omstreeks

700. Hij was schatmeester van den kalif Abdul Melek en heette als

zoodanig Al M a n s u r. In deze betrekking beschermde hij openlijk de chris-

tenen. Omstreeks 730 zeide hij het wereldlijk leven vaarwel en werd mon-

nik in het klooster Saba bij Jeruzalem, waar hij omstreeks 760 stierf, na

veel voor de verbreiding van het Christelijke geloof gedaan te hebben. Hij

wordt hier slechts vermeld wegens zijn verdiensten op het gebied der kerk-

muziek. Men schrijft hem de uitvinding van een nieuw notenschrift toe.

Ook moet hij vele kerkmelodieën vervaardigd en in het algemeen veel bijge-

dragen hebben tot de ontwikkeling der muziek in de Grieksche kerk, zooals

blijkt uit een door hem geschreven verhandeling, opgenomen in het tweede

deel van het werk De cantu et musica sacra, van Gerbert.

Johannes Lani^us, monnik te St. Gallen, leefde in de 10e eeuw en zette

vele Prosae en Sequentiae zijner kloosterbroeders op muziek.

Johannes de Muris, z. muris,

Johannes Mantuanus of Johannes Carthausius, muziekgeleerde uit de

14® eeuw, geb. te Namen, ontving het eerste onderricht in de muziek in zijn

geboortestad en zette in Italië zijn studiën voort onder leiding van Yi t to-

ri n o F el tri. Te Mantua trad hij in een Karthuizersklooster, tengevolge

waarvan hij de bijnamen Mantuanus en Carthausius verkreeg. Hij

schreef een uitstekende verhandeling over muziek, getiteld : Libellus musicalis

de ritu canendi vetustissimo et novo, pr. omnium qtiidem artium etsi varia

sit introductio ducit. Dit werk, handelend over het gezang, het monochord,

de consonanten, de solmisatie en het contrapunt, verscheen omstreeks 1380

in druk.

Johannes Paduanus, Italiaansch geleerde uit de 16e eeuw, heeft, behalve

vele andere werken, ook Institutiones musicae (Verona, 1578) geschreven.

Johannes Presbyter, een priester uit de 11e eeuw, schreef een Latijnsche

verhandeling: De musica antiqua et nova., die in manuscript in het klooster

Monte Cassino bewaard wordt.

Johannes Salisburiensis, een der geleerdste theologen uit de 12e eeuw,

geb. 1110 te Salisbury, is op muzikaal gebied bekend door zgn verhandeling
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De musica et instrumentis et modis et fructa eorum^ een onderdeel van zijn

werk Polycratium se2i de nuffis curlalium et vestigiis philosophorum lihr. 8 (1513).

Johannes von Cleve, toonkunstenaar uit de tweede helft der 16e eeuw,

geb. te Kleef, was lid der kapel van keizer Max imi liaan I. Van zijn

compositiën worden twee bundels gezangen vermeld ; de eerste is getiteld

Cantiones sacrae quatuor, quinque et sex vocuni {Augustae VindelicorMm, apud

Uhlardum, 1559), de tweede Cantiones seu harmoniae [quas vulgo moteta

vocant) quatuor, quinque, sex, septem, octo et decem vocum jam primum in

lucem emissae [Augustae Vindelicorum, 1579). In de verzameling Novus The-

saurus musicus van Joanelli zijn eenige Motetten en een zevenstemmig graf-

schrift voor keizer Ferdinand I, door Johannes v. G. , opgenomen.

John (Karl Wilhelm), klavierspeler, geb. 9 Jan. 1821 te Berlijn, ont-

ving het eerste onderricht in de muziek van Moos en Rungenhagen en

kwam 1845, op voorspraak van Meyerbeer, op het conservatoire te Parijs,

waar hij zijn studiën onder leiding van Kalkbrenner, Prudent, Thal-

berg en Halévy voortzette. Hij trad zelden in het openbaar op, doch zij

die hem gehoord hadden roemden om het zeerst zijn buitengewone tech-

niek en zijn schoonen aanslag. Ongeveer 30 zoogenaamde »salonstukken"

voor klavier zijn van hem in druk verschenen. Hij stierf 4 Sept. 1875 te

Berlijn, waar hij zich 1863 gevestigd had.

Johnson (Robert), Engelsch geestelijke en componist, leefde omstreeks

1500 en was wegens zijn vaardigheid in het contrapunt beroemd. Een tweede

uitgave van zijn bundel orgelfuga's verscheen omstreeks 1770 te Amsterdam.

Johnson (Edward), componist, leefde in den aanvang der 17e eeuw te

Londen. Enkele vijfstemmige gezangen van hem zijn opgenomen in de ver-

zameling Triumph of Oriana (Londen, 1601).

Johnson (Heinrich Philipp), kwam op jeugdigen leeftijd in Zweden,

werd 1753 hofmusicus te Stockholm, 1755 organist aan de Cl ara -kerk en

1763 hofkapelmeester daar ter stede. Zijn opera's Egle en Nepiunus e Am-

phitrite werden 1774' en 1775 te Stockholm vertoond. Hij heeft ook fuga's

voor orgel gecomponeerd en voor Hulphers historische verhandeling over

muziek een voorrede, alsmede een korte beschrijving van het orgel gegeven.

Johnson (Bartholomaeus), Engelsch violoncellist uit de 18e eeuw, be-

reikte een zeer hoogen ouderdom, daar hij nog 1810, bij gelegenheid van zijn

honderdjarigen geboortedag, in een door hem gecomponeerd Menuet medewerkte.

Jokisch (O t torn ar), violist, geb. 15 Nov. 1841 te Neustadt in Silezië,

ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en zette zijn stu-

diën te Aken, onder leiding van W i p p 1 i n g e r , later te Brussel, onder lei-

ding van Léonard en Vieuxtemps, voort. Hij behaalde 1860 aan het

conservatoire in laatstgenoemde stad den eersten prijs in het vioolspel, maakte
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de vereeniging der Goncerts po pulair es. Een door hem gecomponeerde

ouverture werd te Brussel uitgevoerd.

Jolage (Charles A 1 e x a n d r e) , oms,treeks 1 75 1 organist aan de kerk

des Petils-Pères te Parijs, stierf aldaar 1778. Van zijn compositiën is

in druk verschenen 'Premier livre de pièces de clavecin.

Jouvet, componist, leefde te Dyon in de eerste helft der 18e eeuw en

schroef de muziek voor de volgende werken : Cantate sur la naissance de

Monseigneur Ie Dauphin^ ejcécuteé a Dyon Ie 14 Septembre 1729/ Idylle hé-

roïque en deux scènes, avec prologue et épilogue, chantée par les écoliers du

College de Dyon Ie 6 Mai 1730 en D'werlissement peur la féte de M. Ie

Comte de Tavannes (Dyon, 1730).

Joly, violist, componist en muziekhandelaar, leefde op het einde der 18e

en in het begin der 19e eeuw te Parijs, waar hij 1819 stierf. Zijn com-

positiën bestaan in stukkeu voor viool en voor guitaar, ook schreef hij hand-

leidingen voor het fluit- en guitaarspel.

Jomelli (Nicoló), componist uit de NapoHtaansche school, geb. 17 April

(volgens Fétis 11 September) 1714 te Aversa in het koninkrijk Napels,

ontving het eerste onderricht in den zang van den kanunnik Mozzillo en

werd op zestienjarigen leeftijd leerling van het conservatorium dei poveri di

Giesu Cristo^ te Napels, vervolgens van de school della piëta dei Turchini;

op hel eerste instituut was Durante, op het tweede waren Porta,Man-

cini, Fe o en Leo zijn leermeesters. Het onderwijs dat hij van deze mees-

ters genoten had scheen echter niet spoedig vruchten te dragen; althans zijn

eerste compositiën, bestaande in balletten, waren zeer middelmatig en maakten

geen opgang; beter voldeden zijn cantates, die hij, na het bestudeeren der

groüte meesters uit de Romeinsche school, vervaardigd had, en zelfs de

strenge Leo voorspelde hem een schoone toekomst. Op drie en twintigjarigen

leeftijd schreef J. zijn eerste opera: VErrore amoroso^ die hij onder den pseu-

doniem Valentino liet vertoonen; zij vond veel bijval, en de componist

besloot, zich met ijver op de dramatische muziek toe te leggen. Een jaar

later, 1738, verscheen zijn opera Odoardo in het Teatro Fiorentino ten

tooneele, die nog grooter bijval vond en binnen korten tijd door eenige andere

opera's gevolgd werd. De componist werd meer en meer bekend; 1740 riep

men hem naar Rome, waar hij de opera's II Eicimero, L'Asiianatte, Ifigenia

en Caj'o Mario componeerde en een machtig beschermer vond in den kar-

dinaal Hertog van York. Langen tijd bleef hij niet te Rome: reeds 1741

begaf hij zich naar Bologna, waar hij kennis maakte met den geleerden pater

Martini, die grooten invloed uitoefende op den stijl zijner kerkmuziek.

Nadat hij te Bologna zijn opera Ezio had laten vertoonen, ging hij over Rome
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naar Napels terug, waar zijn Eumene in hel Garlo-theatergrooten bijval ver-

wierf. Ook te Venetië werd hij bewonderd : zijn opera Merope werd er luide

toegejuicht, en men benoemde hem tot directeur van het Conservatorio degV

Incurabili. Daar ter stede liet hij zijn eerste kerkmuziek hooren, o. a. een

achtstemmig Laudate, dat tot zijn beste werken behoort. Van Venetië ging

J. naar Weenen (1745) en maakte er kennis met den dichter Metast a si o

,

die operAteksten voor hem schreef en hem vele nuttige wenken gaf betreffende

de dramatische muziek; de opera's Achille in Sciro en Didone waren de

vruchten van zijn verblijf in de keizerstad. Het jaar 1748 riep hem weder

naar Rome terug, waar hij de opera Artaserse schreef en 1 749 op voorspraak

van kardinaal Albani tot pauselijk kapelmeester benoemd werd. Dezen post

bekleedde hij tot 1754, toen hij, op verlangen van den hertog van W^urtem-

berg, naar Stuttgart kwam, waar hij tot 1768 als hofkapelmeester werkzaam

bleef. Zijn stijl onderging daar ter stede een aanmerkelijke wijziging en be-

gon zich door degelijkheid van harmonie en van instrumentatie te onderschei-

den, twee eigenschappen die de Italiaansche compositiën van zijn tijd misten.

Gedurende zijn verblijf te Stuttgart schreef hij niet minder dan 20 groote en

kleine opera's, benevens vele kerkmuziek en gezangen; al deze werken werden

luide toegejuicht, en hij geraakte in eer en aanzien. Doch in Italië, waar-

heen hij 1768, na ontbinding der door hem gedirigeerde kapel, terugkeerde,

vonden zijn nieuwe werken weinig bijval; het publiek scheen niet in staat,

de schoonheden zijner opera's Armida, Demofoonie en Ifigenia te vatten; al

deze werken maakten fiasco. Dit verdroot den componist; het verlies zijner

populariteit trok hij zich zoozeer aan, dat hij een beroerte kreeg (1773). Hij

herstelde evenwel en schreef nog een cantate voor het geboortefeest van een

Napolitaanschen prins, alsmede een Miserere met orkestbegeleiding, dat zeer

geroemd werd. Een uitnoodiging van den koning van Portugal, om aan

diens hof te komen wees hij van de hand en stierf 28 Aug. 1774 op zijn

landgoed te Aversa, waar hij sedert zijn terugkomst uit Stuttgart woonde.

De catalogus zijner werken bevat compositiën van alle soorten; o. a. vijftig

opera's, vier oratoria en een groot aantal kerkmuziekstukken. Zijn opera's

werden langen tijd als modellen beschouwd, en vooral wat den vorm der

aria's betreft overvleugelde hij al zijn Italiaansche tijdgenooten. Van zijn kerk-

muziek verdienen, behalve het reeds genoemde Miserere, een Benedictus, een

Requiem en een Pd!*sï(?-oratorium genoemd te worden ; op dit gebied echter

wordt hij door vele zijner tijdgenooten, die zich nauwer bij de Romeinsche

school aansloten, overtroffen.

Een vrij uitvoerige lijst der werken van J. vindt men bij F ét is {Biogr.

tiniv., IV, 446 en Supplément van Pougin, II, 27).

Jonas (Karl), Duitsch toonkunstenaar, geb, omstreeks 1770 te Berlijn

II. 15
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was als klavierspeler en componist gunstig bekend en gaf 1793 eenige Ariefie

mif, 15 Variationen für Klavier, later ook een bundel liederen en gezangen

in bet licht; overigens is niets van hem bekend.

Jonas (Émile), componist, geb. 5 Maart 1827 te Parijs, ontving zijn op-

leiding aan het conservatoire te dier stede en schreef vele kleine opera's, die

door het publiek zeer gunstig werden ontvangen. Ook zijn compositiën voor

militaire muziek worden zeer geroemd. Hij werd 1847 tot leeraar aan het

conservatoire benoemd en was 1867, bij gelegenheid der tentoonstelling te

Parijs, secretaris van het Comité d'organisatioti des festivals militaires.

Joncières (Félix Ludger, genaamd V i c t o r i n de), componist en schrij

-

ver over muziek, geb. 12 April 1839 te Parijs, ontving zijn opleiding aan

het conservatoire te dier stede en schreef o. a. drie opera's: Sardanapale,

Le Dernier jour de 'Pompei en Bimitri; laatstgenoemd werk vond, vooral bij

de kunstenaars en bij de pers, veel bijval. Voorts componeerde J. vele

instrumentale muziek, o. a. een Symphonie romantique. Sedert 1871 is

hij muziekrecensent van het dagblad La Liherté.

Joneck (Michael), klavierfabrikant, geb. 14 Mei 1748 te Würzburg,

had reeds omstreeks 1770 meer dan 200 klavieren gebouwd, die tot de besten

van dien tijd behoorden. — Zijn zoon en leerling, Joseph J. , zette 1807

de fabriek voort.

Jones (Edward), Engeisch harpspeler en muziekgeleerde, geb. 1752 te

Llanderfel in het graafschap Merioneth, in Wales, ontving, evenals zijn broe-

ders, onderricht in de muziek van zijn vader. Hij kwam omstreeks 1775 te

Londen en werd 1783 ))bard" van den prins van Wales. In 1786 gaf hij

een werk in het licht, getiteld : Musical and Poetical Relicks of the Welsh

Bards, with a General Eistory of the Bards and Dridds^ and a Dissertation

on the Musical Imtrumetits of the Ahorigenal Britons. Een tweede uitgave

van dit werk verscheen 1794, en 1802 zag een tweede deel het licht, ge-

titeld : The Bardic Museum. Een derde deel belette de dood hem te voltooien.

Het geheele werk bevat 225 liederen en is van groot belang voor de En-

gelsche muziekgeschiedenis. Hij stierf 14 April 1824.

Jones (Gritfith), Engeisch litterator, leefde in den aanvang der 19e eeuw

te Londen en schreef o. a. A history of the origin and progress of theoretical

and practical music (Londen, 1819). Een Duitsche vertaling van dit werk,

door M o s e 1, verscheen 1821 te Weenen onder den titel : Geschichte der Tonkunst.

Jones (John), organist aan de Middle Temple, Charterhouse en

St. Pauls-kerk te Londen, stierf aldaar 25 Dec. 1799. Hij componeerde

o. a. Sixty Chanis Single en Douhle. Haydn,, die 1791 een dezer gezangen

hoorde, schreef de melodie er van in zijn dagboek op en getuigde, dat ^^een

muziek hem in langen tijd zoo getrotfen had, als dat eenvoudig en vroom gezang.
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Jones (Philip), klavierfabrikant, leefde omstreeks 1700 te Londen en

was in zijn vaderland gunstig bekend.

Jones (R o b e r t) , Engelsch luitenist en baccalaureus in de muziek, leefde

in den aanvang der 17e eeuw te Londen en gaf aldaar vele zijner compo-

sitiën in het licht. In zijn verzameling The First Booke of Ayres (1601)

komt het gezang yfFarewell deere lové" voor, waarop Shakespeare in zijn

Twelfth NigJit zinspeelt; het is ook opgenomen in de verzameling Musica

antiqua van J. S. Smith. De namen zijner overige compositiën zijn te vin-

den in G r o V e ' s Bictionary of Music and Musicians (II, 40).

Jones CWilliam), genaamd Jones of Na y land, geb. 30 Juli 1726 te

Lowick in Northamptonshire, was priester der Engelsche kerk en een ijverig

beoefenaar der muziek. Hij schreef o. a. een verhandeling, getiteld : Treatise

on the Art of Music, die zeer geroemd werd. Dit werk wordt door Fétis

toegeschreven aan een anderen W i 1 1 i a m J. , die omstreeks 1 740 te Londen

geboren en aldaar 1798 gestorven zou zijn. Ook Men del en anderen zijn

der meening van Fétis toegedaan. Doch Grove [A Bictionary of Music and

Musicians), de landsman van William Jones, vermeldt slechts één kun-

stenaar van dien naam. Volgens hem componeerde J. ook ten Church Pieces

for the Organ, with Four Anthems in score (1789). Hij stierf 6 Jan. 1800.

Een tweede uitgave van zijn Treatise on Music verscheen 1827 te Sudbury.

Jongleurs, Fr. (van het Latijnsche j o c u 1 a t o r ; Proven^aalsch : j o g 1 a r

,

joglador). Aldus noemde men in Provence en in noordelijk Frankrijk de

speellieden, in tegenstelling van de geleerde Trouvères. Deze laatsten had-

den meestal Jongleurs in hun dienst, om hun liederen voor te dragen en op

een instrument te begeleiden. Was een jongleur tevens dichter, dan ver-

kreeg hij den naam van Ménestrel. Uitvoerige mededeelingen aangaande

de jongleurs zijn te vinden bij Am bros [Geschichte der Musik, II 216

en vv.).

Jordan, Engelsch orgelmaker, leefde omstreeks 1740 en vervaardigde in

dien tijd de meeste orgels voor het koninkrijk, totdat hij door S m e t z 1 e r meer

en meer verdrongen werd.

Jorian (Jan), geb. omstreeks 1550,, was 1595 zanger aan de kathedraal

van Antwerpen.

Joseph of Josephi (Georg), componist van geestelijke liederen, was om-

streeks het midden der 17e eeuw kapelmeester van den bisschop van Breslau.

Hij gaf een bundel gezangen in het licht, getiteld: Heilige Seelenliist, oder

geistliche Hirtenlieder der in ihrem Jesu verlichten Psyche (Breslau, 1668;

tweede uitgave 1697). Hij behoorde tot de beste Duitsche componisten van

zijn tijd.

Josephsou (Jacob Axel), Zvveedsch componist, geb. 27 Maart 1818 te

15*
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Stockholm, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig en werd

1848 muziekdirecteur aan de universiteit te Upsala. Zijn compositiën bestaan

hoofdzakelijk in gezangen, die ook buiten zijn vaderland bekend zijn gewor-

den. Hij stierf 29 Maart 1880.

Josephus, Hymnendichter, leefde omstreeks 850 te Konstantinopel. Hij

schreef, naar men vermoedt, zoowel de muziek, als de woorden zijner

Hymnes.

Josquia Desprez of des Prés, z, desprez. Tot aanvulling van dat artikel

diene, dat sommigen (o. a. Ambros) zijn geboortejaar omstreeks 1445

stellen. Hij bevond zich 1480 te Florence en behoorde reeds toen tot de

beroemdheden van zijn tijd. Hij werd in korten tijd het ideaal van geheel

Europa, en zijn compositiën verdrongen uit de kapellen al wat vóór hem

geschreven was. Dat hij niet, zooals sommigen raeenen, reeds 1501 stierf,

blijkt hieruit, dat hij een grafschrift voor zijn leermeester Ockeghem, die

1512 nog leefde, vervaardigde. Veel dat aangaande zijn leven wordt mede-

gedeeld berust op gissingen. De volledigste lijst zijner compositiën wordt

opgegeven door Fétis [Bïogr. Univers, I).

Josse (Jean Marie), componist, geb. 23 Febr. 1815 te Toulouse, ont-

ving zijn muzikale opleiding eerst te Bordeaux, later te Parijs, waar hij de

leerling van Reicha en van Lesueur was. Hij bekleedde achtereenvolgens

de betrekkingen van tweeden violist aan het Théatre Nauti que , altist aan

de Opéra Gomique en vice-orkestdirecteur aan laatstgenoemd theater.

Zijn oratorium La Tentation werd 1848, zijn opera Le Talisman 1849 te

Parijs uitgevoerd. Nadat hij 1850—1861 te Petersburg als orkestdirecteur

aan een theater was werkzaam geweest, keerde hij naar Frankrijk terug en

vestigde zich te Marseille, waar hij zich uitsluitend met de compositie bezig hield.

Zijn voornaamste werk is de opera La Te^a, die 1876 te Milaan vertoond werd.

Josselin (N.), Fransch kerkcomponist uit de tweede helft der 17e eeuw,

vervaardigde o. a. een Te Deum, dat 1682 te Parijs werd uitgevoerd.

Jost, componist te Weenen, schreef omstreeks 1780 twee opera's: Ber

Aepfeldieh en Der Barbier von Benzing. Ook componeerde hij eenige balletten.

Jota arragonesa noemden de Spanjaarden nog op het einde der 17e eeuw een

nationalen dans, die door drie personen uitgevoerd werd. Gedurende den dans

zongen de uitvoerenden liederen.

Joabert, Fransch componist, was in de tweede helft der 18e eeuw organist

aan de kathedraal te Nantes en componeerde o. a. het oratorium La ruine de

Jérusalem en de operette La force de VhaUtude. — Een gelijknamige toon-

kunstenaar was 1690 violist in het orkest der Groote Opera te Parijs en een

leerling van Lulli.

Jou^let, zanger en speelman in dienst van keizer Konrad IV, leefde
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omstreeks hel midden der 14e eeuw. Hij muntte uit in het spel op de viel Ie

(viola) en als liederencomponist.

Joiliig' (N. William), Engelsch componist in dienst van den aartshertog

Ferdinand Karl, stadhouder der Zuidelijke Nederlanden, leefde omstreeks

het midden der 17^ eeuw. Hij schreef Sonates et chansons a 3, A et 5 in-

struments en Balletti a tre, die 1653 te Antwerpen het licht zagen.

Jouret (Pierre), notendrukker te Antwerpen omstreeks 1716.

Jouret (Léon), componist, geb. 17 October 1828 te Ath in België, ont-

ving het eerste onderricht in de muziek op zijn geboorteplaats en kwam 1840

op het conservatoire te Brussel. Zijn eerste compositiën verschenen 1848.

Hg legde zich bijzonder op het schrijven van vocale muziek toe en compo-

neerde Missen, Psalmen, Cantates, Liederen en twee Opera's: Quentin Matses

en I/e Tricorne enchanié. Sedert 1874 is J. leeraar aan het oonservatoire

te Brussel.

Jonrnet (Frangoise), een der beste Fransche zangeressen uit de 18^

eeuw, geb. omstreeks 1680 te Lyon, volgens anderen te Macon, zong 1705

—

1720 met groot succes in de Groote Opera te Parijs, waar zij 1722 stierf.

F. Marpurg zegt van haar: ))Sie hatte eine schone Stimme, ein edles An-

sehen, vortreffliche Action und etwas so einnehmend rührendes, dass sie in

zartlichen Rollen die Thranen aus den Augen lockte."

Jonsse (J.), muziekonderwijzer te Londen, geb. 1760 te Orleans, had bij

het uitbreken der Revolutie van 1789 zijn vaderland verlaten en zich naar

Engeland begeven. Hij stierf 19 Jan. 1837 te Londen. Van zijn didaktische

werken verdienen vermelding: Introduction to the art of Pinging j Areana

Musicae^ een verzameling muzikale problema's ; Lèctures on Thorough Bass en

Gompendious JDictionary of Italian and other terras iised in music.

Jouve (Elzéar Marie), Fransch componist, geb. 12 Febr. 1805 te Apt,

in het departement Vaucluse, ontving aldaar het eerste onderricht in de mu-

ziek en kwam later aan het conservatoire te Parijs, waar Fétis en Be r ton

zijn leermeesters werden. Na voltooiing zijner studiën werd hij orkestdirec-

teur te Straatsburg, waar hij 1827 zijn opera Le dissipateur sans argent liet

vertoonen en 1829 een Mis ten gehoore bracht. Later werd hij kapelmeester

te Carpentras, ging vervolgens naar Avignon en vestigde zich eindelijk als

muziekonderwijzer te Apt. Van zijn compositiën verdient nog vermelding zijn

muziek voor het drama Le seigneur et l'intetidant,

Jonve (Esprit Gust ave), kanunnik te Valencia, archaeoloog, componist

en schrijver over muziek, geb. 1 Juni 1805 te Buis in het departement

Dróme. Zijn compositiën bestaan in driestemmige Missen. Van meer belang

zijn echter zijn geschriften over muziek, namelijk: Mude historique et philo-

so'phique sur les principales écoles de composiiion mnsicale en Europe^ de 1350
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a la premiere moüié du dix-septième aiècle (Rennes, 1855); PMlosophie du

cliant (Rennes, 1855); Diciiotinaire d'Est/iéiique c/iréliemie, etc. {Pni%s,i85Q)

en Lettres sur Ie mouvement liturgique romain en France (met beirekking tot

den zang) durant Ie dix-neuvième siècle (Parijs, 1858).

Jouy (V i c t o r J o s e p h Étieniie de), schrijver van operatekslen, geb. 1769

te Joiiy (Seine-el-Oise). Hij vervaardigde o. a. voor Spontini La Vestale

en Fernatid Cortez, voor Cherubini Les Ahencérages, voor Ros sin i, in

vereeniging met Bis, GiMaume Teil. Hij stierf 1846 te Saint-Germain-

en-Laye.

Jovauelli, z. giovanelli.

Jozzi (Giuseppe), Italiaansch zanger en klavierspeler, geb. omstreeks

1720 te Rome, zong 1746 te Londen, waar hij o. a. in La caduta de' giganti

van Gluck optrad. Hij maakte evenwel meer opgang als klavierspeler dan

als zanger. Hij had sonates van Alberti medegebracht en liet er eenige

onder zijn naam drukken ; doch dit bedrog werd ontdekt, dientengevolge achtte

J. het geraden, Londen te verlaten. Hij begaf zich naar Amsterdam en ves-

tigde zich aldaar 1760 als muziekonderwijzer. Ook daar gaf hij 1761 eenige

sonates in het licht, onder den titel: Otto sonate per cembalo. Volgens F ét is

is dit werk niets anders dan een tweede uitgave der te Londen door hem

uitgegeven sonates van Alberti.

Juarranz (Eduardo Lopez), Spaansch toonkunstenaar uit dezen tijd,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Madrid en behaalde er den

eersten prijs in de compositie. Hij redigeert met G o n z a 1 e z Martinez de ver-

zameling El canto sacro, puhlicacion religiosa-musical, dedicada a S. S. Pio IX
(Madrid, Andres Vidal).

Jubal, Jubala, Jubalfluit of Jubelfluit, een fluitregister van 8 of 4 voet.

De naam schijnt afgeleid van Jubal, volgens Gen. IV: 21è »den vader van

allen, die harpen en orgels handelen."

JubilOSO (eigenlijk Giubiloso), Ital., jubelend, juichend.

Jubin (L e F rere Marie), priester en toonkunstenaar, schreef anoniem

de volgende werkjes: Principes de plain-c/ianf, Principes de musique et de

cJiant en Recueil d'airs a 1, 2 o?« 3 voLv égales, adaptés aux cantiques- Zij

zijn bij Perisse te Lyon in druk verschenen.

Judenkunig* of Judeilkönig (Hans), luitenist en schrijver over muziek,

geb. te Gmünd omsti'eeks het einde der 15^ eeuw, was te Weenen gevestigd

en schreef o. a. een werk, getiteld : ütilis et compendaria introductio, qiia

ut fnndamentiim jactoque facillime m,usic?an exercitium., instrumentum et luti-

nae, et quod vulgo Geygen nominant^ addiscitur (1523). Een exemplaar van

dit werk is voorhanden in de keizerlijke bibliotheek te Weenen.

Jue (Édouard), Fransch toonkunstenaar, geb. 1794 te Parijs, ontving
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zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en was een groot voorstander

van liet systeem, om de muziek met behulp van den Metoplaste (z, dit)

te onderwijzen. Hij werd een leerling van Galin, die hem tot leeraar aan

zijn school benoemde, en zette na diens dood de school voort. Ook vond

hij een nieuw notenschrift uit, dat hij ))notation monogammique" noemde en

in de plaats stelde van het cijferschrift van Galin. Omstreeks 1827 bevond

hij zich in Engeland, doch zijn methode vond er zoo weinig bijval, dat hij

naar Parijs terugkeerde. Ook daar echter heeft zijn systeem hem niet overleefd.

Juffersreg'aal, JuflFersstem, ook Vox Virginea genaamd, een verouderd

tongwerk in het orgel, hetwelk, overeenkomstig zijn naam, een zeer aangename

en teedere intonatie moet hebben. Men vindt het van 4 en van 8 vt. ; van de

laatste grootte schijnt het tot het pedaal te behooren, waarin het onder den

naam van Juffersr e gaalbas voorkomt.

Jahorüuot is de naam van een oud Finlandsch gezang, dat vóór de in-

voering der molens in dat land door de vrouwen gezongen werd bij het

wrijven van het koren.

Juillet of Juliet, Fransch zanger, geb. 1755 te Parijs, zong 1790—1791

aan het theater Feydeau, kwam vervolgens aan het theater van »Monsieur"

en werd 1801 deelhebber van de Opéra Comique. Hij was een lieveling

van het Parijzer publiek. Het jaar van zijn dood is 1825.

Jnla) benaming voor de spitsfluit in het orgel. Julaquint is dezelfde

stem met de quint 5| of 2|.

Jlües de Riez of Julius Regiensis, Provengaalsch zanger uit de eerste

helft der 16e eeuw, is bekend door twee vierstemmige Fransche gezangen,

die opgenomen zijn in de verzameling Selecüssimae nee non familiarissimae

cantiones etc, van Salblinger (Augsburg, 1540).

Julieu (Pierre), Fransch toonkunstenaar uit de 16^ eeuw, geb. te Car-

pentras, schreef een leerboek, getiteld : Le vrai chemin pour apprendre a chan-

ter toute sorte de musique (Lyon, 1570).

Julien (G.), organist aan de kathedraal te Chartres, omstreeks het einde

der 17e eeuw, gaf een bundel orgelstukken voor de acht tonen in het licht.

Julien (GuiUaume), genaamd Navoigille, geb. 1745 te Givet, was een

uitstekend violist en orkestdirecteur, die te Parijs een school voor violisten

opriclitte en langen tijd de concerten der Loge olym piqué aldaar diri-

geerde, voor welke Haydn zes symphonieën componeerde. Later was hij

hier te lande lid der kapel van koning Lo de wijk, doch keerde 1810 naar

Parijs terug en stierf aldaar 1811 in kommervolle omstandigheden.

Julien (Nicolas), was omstreeks 1780 violoncellist in het orkest der

Italiaansche Opera te Parijs en gaf aldaar een bundel driettes pour 2 violon-

celles in het licht.
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Julien (Paul), vioolvirtuoos, geb. 12 Febr. 1841 te Brest, ontving zijn

muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte 1853—1857

kunstreizen door Noord-Amerika. Hij stierf reeds 1860.

Julien (Louis A n t o i n e) , ook .T u 11 i e n geschreven, orkestdirecteur, com-

ponist en ondernemer van publieke vermakelijkheden, geb. 23 April 1812 te

Sisteron in het departement der Beneden-Alpen. Zijn vader, een regiments-

muzikant, leerde hem de fluit en eenige andere instrumenten bespelen. Op

een en twintigjarigen leeftijd kwam hij op het conservatoire te Parijs en be-

gon onder leiding van Lecarpentier, later onder die van Halévy, decom-

positie te beoefenen. Doch in plaats van zich bezig te houden met de oefe-

ningen in de harmonie en het contrapunt, schreef hij walzen en galoppen en

verliet 1836 het conservatoire, zonder zijn studiën volbracht te hebben. Hij

bood den directeur van den Jardin Turc te Parijs zijn diensten aan en gaf

er gedurende de zomermaanden concerten, die door een zeer talrijk publiek

werden bygewoond. De volgende mededeeling van een dagblad uit die dagen

geeft een staaltje van de excentriciteit van Julien en tevens van de wijze,

waarop hij die concerten aantrekkelijk wist te maken

:

//La foule se presse aux concerts du Jardin Turc pour enteudre uu nouveau quadrille de

M. Julien, sur les principaux uiotifs des Huguenots, Il semble que Ie nom de ce chef-d'oeuvre

soit un talisman que doive infailliblement porter avec lui la vogue. Disons, au reste, que

M. Julien, en homme habile, a eu l'art de remplacer en quelque sorte Ie prestige de la scène,

en combinant des effets de surprise dont l'impression est uu mélange de plaisir et de frayeur.

Au moment oü Ie public se laisse délicieusement beroer par les ravissantes mélodies des pre-

miers actes, tont a coup, a la cinquième figure du quadrille, bourdonne Ie son lugubre des

cloches, accompagnant Ie beau choral; puis, pour figurer aux yeux comme aux oreilles Ie mas-

sacre des protestants, Ie kiosque, Ie pavillon, les arbres, tont s'embrase en même temps d'un

rapide incendie, dont les lueurs prennent auccessivement des couleurs différentes, tandis qu'on entend la

mousqueterie retentir de toutes parts. Les amateurs étonnés et enchantés a la fois redemandent

a grands cris ce magique quadrille, et chaque soir M. Julien Ie répète a la fin du concert."

Omstreeks denzelfden tijd richtte hij te Parijs een tijdschrift voor muziek

op, doch verloor bij die onderneming, evenals bij zijn concerten, groote som-

men en stond 1838 op het punt om wegens schulden in hechtenis genomen

te worden. Hij vluchtte naar Londen en zette daar zijn concertondernemin-

gen met afwisselend geluk voort. Zijn eerste optreden te Londen geschiedde

in de zomerconcerten van het theater Drury Lane; later, 1842, begpnnen

zijn Annual series of concerts in het gebouw der Groote Opera, die

hij tot 1859 onafgebroken voortzette. Zijn orkest bestond uit uitstekende

musici: Sivori, Wieniawsky, Vieuxtemps, Bottesini, Vivier en

andere virtuozen werkten er in mede. Geen wonder, dat het samenspel dezer

kunstenaars uitmuntend werd genoemd. De programma's bestonden deels uit

klassieke, deels uit niet-klassieke muziek. Voor de symphonieën van Beet-

hoven trok Julien witte handschoenen aan, die hij zich op een zilveren
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blad liet brengen, en dirigeerde met een rijkelijk van diamanten voorzienen

maatstok. Ook de dansmuziek was goed vertegenwoordigd op zijn concer-

ten, en hijzelf componeerde voor elk jaar een nieuwe quadrille, voorzien van

een op de tijdsomstandigheden passenden titel; zoo schreef hij tijdens den

Krimoorlog, 1854, een AUied Armies Quadrille j tijdens het oproer in Indië,

1857, Indian Quadrille en RavelocTcs March. Niet alleen te Londen, maar

ook in de provincie gaf hij concerten, die echter, tengevolge van de groote

reiskosten, hem finantiëel meer schaadden dan baatten. Ook richtte hij 1 8 46

te Londen een muziekhandel op en maakte met den verkoop zijner dansmu-

ziek goede zaken. Het volgend jaar pachtte hij het theater Drury Lane,
met het voornemen, er een Engelsche opera te laten spelen. Berlioz was

orkestdirecteur, Sims Ree v es eerste tenoor en S i r H e n r y Bishop in-

spector van het operagezelschap ; aan koor en orkest werden schatten ten

koste gelegd. Het gevolg van deze onderneming was — het bankroet van

Juli en, dat zelfs door het verkoopen van zijn muziekhandel, voor £ 8000,

niet vermeden had kunnen worden. In 1849 kwam hij met een nieuwe

onderneming voor den dag: hij gaf toen in Exeter Hall en in Surrey

G a r d e n s concerten, aangekondigd als Concert monstre and Congres musical^

six grand musical festivals witli 400 instrumentalists^ 3 distinct chorusses and

2 military hands; doch ook hiermede had h'g geen geluk. Vervolgens vatte

hij het voornemen op om operacomponist te worden en begaf zich naar

Brussel, waar hij gedurende een maand les nam bij F é t i s. Toen deze hem

zeide, dat hij geen tijd had, een geregelden cursus met hem door te maken,

antwoordde Julien: y)Aussi n'est-ce pas un cours que jeviens vous demander^

maïs des conseils sier Ie caractère et la coupe des morceaux d'un opéra^ sur

Vinstrumentatioti, et sur les formules pour des modulations inattendues ; car c'est

un opéra que je veux faire.'' Inderdaad vervaardigde hij, zonder nauwkeurig

bekend te zijn met de regels, een opera: Pietro il Grande. Dit werk werd,

op kosten van den componist, 1852 met groote pracht in dè Italiaansche

Opera vertoond, doch maakte fiasco; dientengevolge was J. wederom eenige

duizende ponden kwijt. Hij begaf zich nu met een orkest naar Amerika,

waar hij tot 1854 bleef, keerde vervolgens naar Engeland terug en maakte

van daar reizen naar België en Nederland. Te Amsterdam o. a. maakten zijn

concerten groeten opgang. In Engeland echter begon zijn roem te tanen ; op

nieuw verloor hij geld in verschillende ondernemingen en was eindelijk ge-

noodzaakt, Londen te verlaten en naar Parijs te vluchten. Doch ook daar liet

men hem geen rust: hij werd er 1859 wegens schulden gevangen gezet en

kwam eerst een paar maanden later weder op vrije voeten. Niet lang daarna

vertoonden zich bij hem sporen van krankzinnigheid. Hij werd in het voor-

jaar van 1860 naar een gesticht gebracht en stierf aldaar 14 Maart van
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hetzelfde jaar. Weinige kunstenaars onzer eeuw hebben een zoo groote popu-

lariteit genoten, als deze zonderlinge, rustelooze maar onloochenbaar talent-

volle man. De Musical World, die een artikel aan zijn nagedachtenis wijdde,

zeide daarin o. a. : »His name was a household word and his face and figure

household shapes, during a period of nearly 20 years. ... By his frequent

performances of the music of Mozart, Beethoven, Mendelssohn , and

other great masters, and by the constant engagement of the most eminent

performers, he elicited at first the unconscious attention and then the enthu-

siastic appreciation of the vast iiiultitutles that besieged his concerts."

Julieil (Toussaint Fortune), geb. 1 Novembsr 1837 te Autheron

in Frankrijk, componeerde o. a. een opera: Le Jils de Thésee, die 1864 te

Aix vertoond werd. Ook schreef hij een driestemmige Mis met orkestbegeleiding.

JuUien (Marcel Bernard), leeraar in de oude talen, geb. 2 Febr. 1798

te Parijs, is op muzikaal gebied bekend door eenige verhandelingen, die op de

muziek der Ouden betrekking hebben, namelijk: De qulques poitds des sciences

dans l'anüquiié (PliT/sigue^ metrique, musique) (Parijs, L. Hachette, 1854)

en Theses supplementaires de métrique et de musique anciennes^ de grammaire

et de littérature (Parijs, 1861).

Jullien (Jean Lu ei en Adolphe), schrijver ovei' muziek, zoon van den

vorige, geb. 1 Juni 1845 te Parijs, is bekend door de volgende geschriften

over muziek: L' Opéra en 1788 (Parijs, Pottier de Lalaine, 1873);

La Musique et les Philosopkes aux XFIIIe siècle (Parijs, Baur, 1874); Un

potentat musical. Papillon de la Ferté, son règne a V Opéra de 1780 i 1790

(Parijs, Detaille, 1876); VÈglise et l' Opéra en 1735 (Parijs, Detaille,

1877); Weher a Paris; son voyage de Bresde a Londres par la France ; la

musique et les thédtres., le Monde et la Presse pendant son séjour (Parijs,

Detaille, 1877); Airs variés, Ristoire.^ critique^ biographie musicales et

dramatiques (Parijs, Charpentier, 1877) en La Cour et F Opéra sous

Louis XVI. Marie Antoinette et Sacchini (Parijs, üidier, 1878).

Jumentier (Bernard), componist, was door zijn ouders voor den geeste-

lijken stand bestemd, doch wijdde zich geheel aan de muziek en ontving

onderricht in die kunst van Delalande, kapelmeester aan de kathedraal te

Chartres. Hij werd 1776 kapelmeester aan het koninklijk kapittel van

St. Quentin en bekleedde die betrekking tot zijn dood, 17 Dec. 1829, Hij

schreef vele kerkmuziek, drie symphonieën, de opera CJdoris et Médor en een

verhandeling over kerkmuziek. Zijn werken bevinden zich in manuscript in

de bibliotheek te St. Quentin.

Jumilhac (P i e r r e Benoit de), monnik en muziekgeleerde, geb. 1611 op

het kasteel St. Jean de Ligoure, nabij Limoges, en werd 1629 Benedictijner-

monnik in het klooster St. Remi te Rheims. Zijn voornaamste werk op
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het gebied van muziek droeg oorspronkelijk den volgenden titel : La Science

et la Pratique du plainchant, ou tont ce qui appartient a la pratique est

étably par les principes de la science, et confirmé par Ie témoignage des anciens

philosophes, des Pères de VÊglise, et des plus illiisires musiciens j entre aufres

de Guy d'Aretin et Jean des Murs. Par uit religieus bétiédictin de la com-

grégaiion de Saint-Maur (Parijs, 1673). Dit werk is in deze eeuw te Parijs

herdrukt. J. stierf 1682 in de abdij St. Germain-des-Près.

Jungbauer (Ferdinand Goelestinus), Duitsch kerkcomponist, geb.

6 Juli 1747 te Grattersdorf in Beieren, gest. 1811 als pastoor te Grossmeh-

ring bij Ingolstadt, componeerde Missen, kerkliederen, koralen en ook vele

Duitsche liederen met klavierbegeleiding.

Jun^e (Ghristoph), orgelmaker uit de 17e eeuw, kwam 1675 uit de

Lausitz te Sondershausen, waar hij een schoon orgel voor de Drievuldigheids-

kerk vervaardigde, begaf zich vervolgens naar Weimar en van daar naar

Erfurtj ook in deze beide steden bouwde hij orgels. Hij stierf 1683 te Erfurt.

Jungersen (Johann Ghristoph), klavierfabrikant, geb. omstreeks 1 754

te Sleeswijk, richtte aldaar 1780 een fabriek op. Hij was de uitvinder

van het zoogenaamde Clavecin royal, welks tonen op twaalf verschillende

manieren gewijzigd konden worden. Hij stierf 1815 te Sleeswijk.

Jungfernreg'al, Hoogd., z. juffersregaal.

Jnnghans (J. A.), organist te Arnstadt in Thuringen omstreeks 1745,

schreef vele compositiën voor klavier, die echter niet in druk verschenen zyn.

JuDg'mann (Albert), klavierspeler en componist van »salonmuziek,"

geb. 14 Nov. 1824 te Langensalza, wijdde zich aan de muziek en aan den

muziekhandel en was op de kantoren van G. W. Körner te Erfurt en van

C. A. Spina te Weenen werkzaam. In 1853 werd hij procuratiehouder

bij laatstgenoemde. Ongeveer 350 compositiën van hem zijn in druk verschenen.

Jung'mann (Louis), klavierspeler en componist van instrumentale muziek,

geb. 1832 te Weimar, ontving onderricht in het hoogere klavierspel van

L i s z t en beoefende de muziektheorie en het orgelspel onder leiding van den

organist Töpfer. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te Weimar en

werd aldaar 1869 leeraar aan de Sophia-school. Van zijn compositiën zijn

stukken voor klavier en liederen verschenen; hij heeft echter ook instrumen-

tale muziek gecomponeerd,

Juilg'nickel (Johann), Duitsch organist uit de 17e eeuw, gaf een werk

voor orgel in het licht, getiteld : Fugen in Pedal und Matiual diirch alle

Tonos zu tractiren ^Frankfort, 1676).

Jun^wirth (Anton), kerkcomponist, geb. 17 Jan. 1756 te Munchen,

werd 1796 koordirecteur aan de Peterskerk in zijn geboortestad. Zijn com-

positiën waren in Beieren zeer geliefd.
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Junius (Adrianus), arts, philosoof en dichter, geb. 1 Juli 1512 te Hoorn,

is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift Nomenclator omnium rerum,

waarin hij ook over muziekinstrumenten spreekt. Hij stierf 1575 te Arne-

muiden, of te Middelburg.

Junker (Karl Ludwig), Duitsch geestelijke, componist en schrijver over

muziek, geb. omstreeks 1 740 te Oehringen, schreef de volgende werken

:

Zwanzig Componisten (Bern, 1778), Die Tonkunst (1779), Einige der vor-

nehmsten PJlichten eines Kapellmeisters oder MusiMirektors (Winierthur, 1182)^

Uéber den Werth der Tonkunst (1786) en vele opstellen in verschillende tijd-

schriften. Ook componeerde hij stukken voor klavier en eenige Melodrama's.

Jlipin (Charles FranQois), vioolvirtuoos, geb. 30 Nov. 1805teCham-

berg in Savoie, kwam op jeugdigen leeftijd te Turijn en ontving aldaar onder-

richt van Monticelli, later van Giorgis. Hij voltooide zijn studiën op

het conservatoire te Parijs, onder leiding van B ai Hot. Omstreeks 1823

werd hij solo-violist in het orkest van het theater Odéon te Parijs en be-

kleedde die betrekking gedurende achttien maanden. Vervolgens ging hg een

kunstreis maken, doch ontving te Turijn een uitnoodiging uit Straatsburg, om

zich aldaar als leeraar in het vioolspel en als orkestdirecteur te komen ves-

tigen. Hij nam de uitnoodiging aan, bleef te Straatsburg tot 1835 werk-

zaam en keerde toen naar Parijs terug, waar hij tweede orkestdirecteur aan

de Opéra Gomique werd. Hij stierf 1839. Als violist onderscheidde hij

zich door een schoenen toon en een degelijke voordracht. Van zijn compo-

sitiën verdienen vermelding een vioolconcert, een trio voor klavier, viool en

violoncel en een phantasie voor dezelfde instrumenten.

Juriewicz (G on rad), Poolsch componist, schreef o. a. een lyrisch drama,

Pietro Calabrese, dat 1867 te Odessa vertoond werd.

JülTUS (J, F.), organist en schrijver over muziek, schreef een werk, ge-

titeld: Grondig onderwijs in de Gregoriaanscke koorzang of chooraal.

Jnsdorff, Duitsch fluitvirtuoos en componist voor zijn instrument, leefde

omstreeks 1800 te Göttingen.

Just (Johan August), klavierspeler, geb. in de tweede helft der 18e

eeuw te Groningen. Fétis geeft als zijn geboortejaar op 1760, Gr ego ir

1758, het tweede jaarboek der Bouwsteenen voor Nederl. MuzieJcgesch. 1750.

Volgens V. d. Straeten is waarschijnlijk geen dezer data juist, daar J. reeds

1773 zijn zevende werk uitgaf. Hij studeerde te Berlijn onder leiding van

Kirnberger en te 's Hage onder leiding van Schwindeln. Van 1770 tot

1782 was hij lid der kapel van den Prins van Oranje. Tijdens den inval

der Franschen in ons land begaf hij zich naar Berlijn en werd later door

Willem V naar Engeland geroepen, waar hij groeten opgang maak Ie. Onder

zijn compositiën, die deels in Nederland, deels in Frankrijk en in Engeland
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het licht zagen, bevinden zich twee opera's: Be koopman van Smyrna en De

Vage. Voorts kent men van hem de volgende werken : Six sonates pour Ie

clavecin ou Ie piano-forte, avec accompagnement de violon oujlüte et violoncelle

ad lihitum, composées par J. A. Just, maitre de musique de S. A. R. Madame

la Princesse d^Orange et de Nassau (op, 2); Six petites sonates pour Ie cla-

vecin avec violon ad lihitum (op. 3); Six divertissement s pour Ie clavecin, avec

violon (op. 6) en Six sonates pour Ie clavecin, avec un violon oiligé (op. 7).

Laatstgenoemd werk is opgedragen aan de hertogin van Saksen-Gotha. Van
der Straeten {La Musique aux Fays-Bas, IV, 390) deelt een stuk van een

dezer sonates mede. Fétis vermeldt ook nog eenige in Engeland gedrukte

of herdrukte werken van dezen componist, o. a. New and complete Instructions

for playing the harpsichord or piano-forte, etc. ; to which is added the italian

methode of fingering, also the art of tuning and playing Thoró' Bass.

Just (Johann), componist te Frankfort a. d. M., aldaar geb. 1792,

vierde 1853 zijn vijf en twintigjarig feest als directeur van de mannenzang-

vereeniging Liederkranz. Hij was ook cantor aan de Gat har in a-kerk.

Hij componeerde vele gezangen, hoofdzakelijk quartetten voor mannenstemmen

.

Jnstiniano (Antonio de S. Jeronymo), Portugeesch toonkunstenaar,

geb. 1675 te Lissabon, was kapelmeester aan het Benedictijner-klooster te

Enxabregas.

Jostiniano (l'Abbé), omstreeks 1822 een der beste klavierspelers te

Rio de Janeiro, componeerde vele kerkmuziek, die echter niet in druk ver-

schenen is.

Jostinins a Despons, kloosternaam van een Duitsch componist, die 1711

—

1723 organist in het Karmelieterklooster te Würzburg was. Hij gaf een

orgelschool in het licht, getiteld: Chirologia organico-musica (Neurenberg,

1711), alsmede Musikalische Arbeit und Kurtzweil, d. i. hurtze und gute

Regeln der Componir- und Schlagehunst, etc. (Dillingen, 1723).

Juvigny, Fransch toonkunstenaar uit de tweede helft der 16e eeuw, leefde

aan het hof te Parijs. Men houdt hem voor den uitvinder der FI ageol et,

welk instrument 1581 bij de vertooning van het Ballet de la Reine door

hem bespeeld werd.
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Kaa (Franciscus Ignatius), Nederlaiidsch componist, leefde 1780 te

's Hage en werd 1781 Domkapelmeester te Keulen, welken post hij nog 1792

bekleedde. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen 12 symphonieën

voor strijk quartet, fluit, twee hobo's en twee hoorns; 6 trio's voor klavier,

viool en bas en 12 strijkquartetten ('s Hage, 1777). Ook door Cor noua il Ie,

te Parijs, zijn 1780 drie symphonieën van hem uitgegeven.

Kabaro, benaming van zekere kleine trommel in Egypte en Abyssinië.

Kaberle, Duitsch hoboïst uit de 18e eeuw, leefde omstreeks 1740 te

Beuthen aan de Oder; hij schreef ook eenige compositiën voor zijn instrument.

Kabinet-fortepiano, een slaande fortepiano in den vorm van een kabinet.

(z. KLAVIER.)

KaCZliOWSky (Joseph), vioolvirtuoos en componist voor zijn instrument,

geb. in de tweede helft der 18e eeuw te Tabor in Bohème, maakte vele

kunsl reizen door Duitschland.

Kadans, Ned. ; kadenz, Hoogd. ; z. cauans.

Kade (Otto), geb. 1825 te Dresden, ontving onderricht in de muziek van

Johann Sc hn ei der, van Julius Otto en van Moritz Hauptmann.

In de gelegenheid gesteld, een reis naar Italië te maken, beoefende hij daar

te lande de oude kerkmuziek en richtte bij zijn terugkomst te Dresden den

Cacilien verein op, die het uitvoeren van kerkmuziek ten deelhad. Gedu-

rende tien jaren leidde hij deze vereeniging en was tevens leeraar in den zang aan

het gymnasium van Vitzthum en cantor aan de kei^k te Neustadt-Dresden. De

groothertog van Mecklenburg beriep hem 1860 naar Schwerin, waar hij directeur

van het slotkoor en leeraar in den zang aan het gymnasium werd; deze be-

trekkingen bekleedt hij nog heden. Van zijn werken verdienen vermelding
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een door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst bekroonde

verhandeling over Le Maistre en Bas Cantionale für die LandesJcircke des

Grossherzogihums Mecklenhurg-Schwerin. In de verhandeling komen vele vergis-

singen voor, die op overtuigende wijze zijn aangetoond door den Domkapel-

meester Haberl uit Regensburg, in zijn studie over Matthias Herman
Werrecorensis {MonaUhefte für MusikgeschicMe^ Jalirg. III en IV). Van

het Cantionale zijn drie deelen verschenen (1867, 1875 en 1880); het vierde

is nog in bewerking. Voorts is K. bekend door een nieuwe uitgave van Das

Walthersche Gesangbuch vom Jahre 1524, te vinden in de Publicationen

dlterer praktischer und theoretischer MusiJc (Bd. VII, 1878).

Kadelbach (Karl Gottlob), Duitsch componist, geb. 1761 te Rudolstadt

in Silezië, was van 1785 tot aan zijn dood, 16 Nov. 1829, cantor te Bol-

kenhain. Van zijn compositiën kent men stukken voor orgel en de cantate

"iLohe den HerrnJ''

Kadenz, Hoogd., z. cadanz.

Kadlêcek (L. H.), violist, geb. omstreeks 1820 te Soutic in Bohème, is

leeraar in de muziek aan verschillende scholen te Leitmeritz en koormeester

der zangvereeniging aldaar.

Kaferle (Karl Heinrich), klavierfabrikant, geb. 1768 te Waiblingen

in Wurtemberg, werd op jeugdigen leeftijd blind en legde zich met ijver op

de muziek toe. Te Ludwigsburg hoorde hij een Pantalon (z. dit), liet het

instrument uit elkander nemen, betastte de deelen en begon met het beste

gevolg een soortgelijk instrument te vervaardigen. Daarop vatte hij het be-

sluit, klavierfabrikant te worden, en richtte te Ludwigsburg een fabriek op.

Zijn klavieren waren naar het model van Stein vervaardigd. Hij stierf

28 Febr. 1834. — Zijn zoon, Ferdinand K., geb. 1801, nam 1827 de

fabriek over.

Kaffka (Joseph), ook Kawka geschreven, vioolvirtuoos, geb. omstreeks

1720 in Bohème, kwam 1743 als violist in de kapel van den vorst van Thurn

en Taxis te Regensburg, waar hij 1796 stierf.

Kaffka (Wilhelm), zoon van den vorige, overtrof zijn vader in virtuo-

siteit. Hij werd 1788 lid en 1806 concertmeester der kapel van den vorst

van Thurn en Taxis. Zijn compositiën bestaan in Missen en in stukken

voor viool.

Kaffka (Johann Christoph), broeder van den vorige, geb. 1759 te

Regensburg, ontving onderricht van zijn vader en werd, evenals deze, vioHst

in de kapel van den vorst van Thurn en Taxis, doch legde zich later op de

dramatische kunst toe en trad te Berlijn en te Breslau als tooneelspeler en

zanger op. Ook als componist maakte hij naam. Hij schreef symphonieën

en andere instrumentale muziek, de oratoria Der Tod Ludwig's XVI en

f
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Jesus leidend und sferbend, Missen, een Requiem en Vespers, het Melodrama

Rosamunde en vele Opera's, als : Das MÜGhmddcJien, Lucas und Hdnnclien^

Die Zigeuner, Der Apfeldieh, - Antonius und Kleopatra, Das wüthende Heer,

80 prellt man Füchse, Das Fest der Brennen, Bitten und Erhörung, Die Feier

der Gnade des Königs^ Der blinde Ehemann en Der Talisman. Omstreeks

1800 verliet hij Breslau en ging naar het hoftheater te Dessaa. In de ze stad

zette hy een reeds vroeger door hem begonnen periodiek werk, Musikalischer

Beytrag für Liehhaber des deutschen Singspiels beym Clavier, voort. Drie jaren

later vestigde hij zich als boekhandelaar te Riga en beoefende van dien tijd

af de muziek nog slechts als liefhebber.

Kafka (Johann Nepomuk), klavierspeler en componist van »salon-

muziek'', geb. 17 Mei 1819 te Neustadt aan de Mettaii, in Bohème, gaf

ongeveer 200 compositiën in het licht. Een zijner meest bekende stukjes is

Frinnerung an Steinbach.

Kahl, Duitsch toonkunstenaar, was cantor aan de Maria Magdalena-

kerk te Breslau, waar hij 1828 stierf. — Zijn zoon: Theodor K., volgde

hem op en was ook directeur van de akademische zangvèreeniging te Breslau.

Kahl (Gotthard Wilhelm), orgelvirtuoos, geb. 1762 te Gonradswaldau

in Silezië, was organist aan de Kruiskerk te Hirschberg, waar hij 1824 stierf.

Van zijn compositiën kent men zes klavierson.xtes (Leipzig, 1796).

Kahl (Heinrich), geb. 31 Jan. 1840 te Munchen, was soloviolist te

Wiesbaden, later kapelmeester te Riga, Stettin en Aken, werd 1872 koordirec-

teur aan de koninklijke Opera te Berlijn en 1880 koninklijk kapelmeester.

Kahie (Karl Hermann Traugott), klavier- en orgelspeler, geb. 1806

te Dessau, was aldaar als muziekonderwijzer werkzaam en werd 1831 orga-

nist te Koningsbergen. Hij is de vervaardiger van een korte harmonieleer

voor orgelspelers.

Kahler (Moritz Friedrich August), componist, geb. 20 Juli 1781

te Sommerfeld in Silezië, was muziekdirecteur van den graaf vonDohnau,te

Mallmütz, leefde vervolgens te Breslau, werd 1812 organist en schoolmeester

te Pelerswaldau bij Reichenbach en 1815 muziekdirecteur te ZüUichau, waar

hij 1834 stierf. Zijn compositiën bestaan in geestelijke en wereldlijke liede-

ren, cantates, motetten, concerten en sonates voor klavier, stukken voor viool

en voor orgel. Ook schreef hij een leerboekje : Die Anfangsgründe der MusiJc.

Kahlert (Karl August Timotheus), professor in de philosophie aan

de universiteit van Breslau, aldaar geb. 5 Maart 1807, is op muzikaal gebied

bekend door de volgende geschriften: Blatter aus der Brieftasche eines Musi-

Jcers (Breslau, 1832) en Tonlehen (1838), alsmede door vele opstellen in de

Leipdger allgemeine musikalische Zeitung en in Cacilia. Hij stierf 29 Maart

1864 te Breslau.
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Kahnt (Christian Friedrich), muziekhandelaar te Leipzig-, geb. 10

Mei 1823, begon zijn zaak 1851. Hij is sedert 1868 redacteur van de Nene

Zeitschrift für Musik.

Kaifer (J. P.), organist te Neurenberg omstreeks 1680, componeerde vele

cantates. De bibliotheek te Berlijn bezit het manuscript van een zijner mo-

tetten voor vier stemmen met instrumenten.

Kail (Joseph), hoornist, geb. 11 Maart 1795 te Gottesgab in Bohème,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag, werd 1819 eerste

hoornist aan den schouwburg te Pesth, 1825 aan de hofopera te Weenen en

1826 leeraar aan het conservatorium te Praag. Hij bracht verbeteringen aan

de constructie der koperen instrumenten aan.

Kaiuz (Marianne), Duitsche zangeres, geb. omstreeks 1800 te Weenen,

ontving daar ter stede haar opleiding in de muziek. Zij trad 1817 voorliet

eerst op, maakte vele kunstreizen, o. a. ook 1821—1825 door Italië, en zong

vervolgens tot 1828 aan de Opera's van Kassei, Hanover en Stuttgart, Latere

berichten over haar ontbreken.

Kainz, Duitsche zangeres, was 1862 aan de Hoogduitsche Opera te Rot-

terdam verbonden. Zij werd later koninklijke kamerzangeres te Dresden.

Kaiser of Rayser (P. L.), componist en klavierspeler, geb. 1756 te Frank-

fort a. d. M., leefde te Winterthur in Zwitserland. Men kent van hem tal-

rijke liederen en gezangen, alsmede klaviersonates met en zonder begeleiding

van andere instrumenten, waarin de invloed van Gluck, voor wien hij groote

vereering koesterde, niet te miskennen valt. Hij schreef over dezen meester

een verhandeling, getiteld : Empfindungen eines Jüngers in der Kunst vor dem

Bilde des Bitters Christoph voti Gluch, die in de Deutsc/ier Merkur vanillQ

opgenomen werd.

Kaiser (Jistrid), was omstreeks 1750 monnik in een klooster in Zwaben

en behoorde onder de goede kerkcomponisten uit dien tijd.

Kaiser (Martin), Duitsch luitenmaker, leefde in de eerste jaren der 17e

eeuw te Venetië. Een door hem vervaardigde luit bevindt zich in het instru-

mentenmuseum van het conservatoire te Parijs.

Kaiser of Kaizer, orgelmaker te Greulich in Bohème, leefde omstreeks 1780.

Kaiser (Elisabeth), Duitsche zangeres uit de 18« eeuw, bekend wegens

haar talent, haar schoonheid en haar groot aantal kinderen, zong reeds op vijf-

tienjarigen leeftijd met groeten bijval in de Opera te Dresden. Zij was ge-

huwd met den tooneelspeler Karl Kaiser en had bij hem niet minder dan

23 kinderen, waaronder vier paar tweelingen. Van Dresden ging zij naar Stock-

holm. De koning van Zweden vond deze moeder van drie en twintig kinderen

nog zoo schoon, dat hij haar tot zijn geliefde maakte; bij hem kreeg zij

een vier en twintigste kind, aan hetwelk zij den naam Hesenstein gaf,

II. 16
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Kaiser (Pt'-), Duitsch componist, liet 1867 te Weenen zyn opera Mönc/t

wid Soldat vertoonen.

Kaiserly-Rrikuhr, Armenisch zanger, leefde op het einde der 18e en in

het begin der 19e eeuw, vermoedelijk te Konstantinopel. Hij schreef een werk

over de Armenische kerkmuziek, getiteld Nuwakarann (Konstantinopel, 1803).

Een ander in denzelfden tijd verschenen boek over hetzelfde onderwerp, getiteld

Aerkarann, wordt hem ook toegeschreven.

Kaizer, z. kaiser.

Kakophouie {y.axo(püj'^ia.), Gr., wanklank, het tegenovergestelde van E u p h o n i e.

Kalamaika, een Hongaarsche danswij ze in |-maat.

Kalb (Franz), orgel- en klaviermaker te Praag, gest. 27 Oct. 1813.

Kalbitz (Karl), geb. omstreeks 1800 te Grossneuhausen in Thuringen,

werd 1824 cantor te Buttstadt en 1828 directeur der zangvereeniging te Jena,

Hij was de redacteur van het Arcido für Kirchenmusih.

Kalbitz (Karl August), broeder van den vorige, geb. 1802, werd 1826

cantor te Domburg aan de Saaie en 1832 directeur der keizerlijke muziek-

school te Odessa.

Kalcher (Johann Nepomuk), organist en klavierspeler, geb. 1766 te

Freising, werd 1798 hoforganist te Munchen, waar hij 1826 stierf. Van zijn com-

positiën zijn concerten en sonates voor klavier, Missen, symphonieën, liederen

en gezangen bekend. Tot zijn leerlingen behoort Karl MariavonWeber,

die op dertienjarigen leeftijd tot hem kwam en hem zijn tweede in druk ver-

schenen werk, namelijk Sechs Fariationen fiirs Ccavier oder Piano-forte üher

ein Origmal-Tliema (1800) opdroeg. In de voorrede van dit door den jeugdigen

componist zelf gelilhograplieerd werk zegt hij : „Ihnen, verehrungswürdiger Mann !

Ihnen und Ihrer grossen Kunst habe ich die Erweiterung meines kleinen Ta-

lents einzig und wahrhaft zu danken und nehme mir daher die Freiheit,

dieses kleine Werk von meiner Arbeit Ihnen zu widmen. Nehmen Sie es

gütig auf, mit der wahren Versicherung, dass ich Ihre grosse Leitung nie-

mals vergessen, und ewig mit wahrer Achtung, Liebe und Verehrung seyn

und bleiben werde Ihr wahrer Freund und Diener K. M. v. Web er."

Haldenbach (Ghristoph), dichter en zanger aan de door Eccard ge-

stichte Pruisische muziekschool, geb. 1613 te Schwiebus, gest. 1698 te Tubin-

gen als professor in de dichtkunst en de welsprekendheid.

Ralergy (Marie), gravin van Nesselrode, klavierspeelster, geb. 1824.

te Petersburg, was een leerling van Liszt en bereikte een hoogen trap van

virtuoziteit. Ten tweeden male gehuwd, met den minister van politie von

Muchanow, leefde zij meestal te Warschau, waar zij 1874 stierf. Aan haar ;

richtte Richard Wagner zijn brochure Das Judenthum in der Musïh.

Kalick, vermoedelijk een fluitist, leefde' in den aanvang der 18e eeuw te
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Weenen en gaf aldaar een Cassazione voor vier fluiten en zes Terzetti voor

fluiten in het licht.

Kalidasas, Indisch zanger en dichter, leefde omstreeks het einde der 1^

eeuw vóór Christus aan het hof van koning Vikramaditj a. Hij is

vooral bekend geworden door zijn drama SaTiuntala.

Kalkar (Heinrich von), in het Latijn Henricus Galcarensis ge-

naamd, geb. 1368 te Kleef, gest. 1448 als prior van een Karthuizersklooster,

is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift Cantuagium de musica.

Kalkbreiiner (Ghristian), componist en schrijver over muziek, geb. 22

Sept. 1 755 te Münden in Hessen-Kassel, ontving onderricht in de muziek van

Beek er, hof- en stadsorganist te Kassei, en had als korist aan de Opera

aldaar gelegenheid, met de dramatische muziek bekend te worden. Reeds op

jeugdigen leeftijd muntte hij in de compositie uit en wilde een vierstemmige

Mis aan den landgraaf opdragen, ten einde een stipendium voor een reis naar

Frankrijk en Italië te verkrijgen ; doch afgunstigen wisten dit plan te ver-

ijdelen, en K. zond zijn Mis naar de Ac ad e mi a filar monica te Bologna, die

hem daarop tot eerelid benoemde. Toen 1785 de kapel te Kassei ontbonden

werd, wist K. niet, wat te beginnen; hij werd echter 1788 door de koningin

van Pruisen als kapelmeester naar Berlijn geroepen en ging 1790 uit haar

dienst over in dien van prins Henderik van Pruisen. Van 1796 tot

1797 leefde hij te Napels en ging vervolgens naar Parijs, waar hij 1799 tot

koordirecteur en zangonderwijzer aan de Groote Opera benoemd werd en 10

Aug. 1806 stierf. Zijn compositiën bestaan in opera's, cantates, kerk- en

kamermuziek. Als schrijver is hij bekend door de volgende werken: Kurzer

Airiss der GescJiichte der TonkunH, zum Vergnügen der Liebhaber der Musik

(Berlijn, 1792); Ristoire de la musique (Parijs, 1802), eigenlijk een nieuwe

bewerking van het vorige boek, en Traite d'harmonie et de composition par

Fr. Xav. Ric/iter, revu, corrigé, augmenté etc. par C. Kalkhrenner. Geen dezer

geschriften munt door degelijkheid uit; vooral de bewerking van het boek van

Richter laat veel te wenschen over.

Kalkbrenner (F r i e d r i c h Wilhelm M i c h a e 1) , klaviervirtuoos, zoon

van den vorige, geb. 1788 in de nabijheid van Berlijn (op de reis van Kas-

sei daarheen) en niet, zooals Fétis zegt, 1784 te Kassei. Hij ontving het

eerste onderricht in de muziek van zijn vader en kwam 1798 op het conser-

vatoire te Parijs, waar Louis Adam en Catel zijn leermeesters waren.

Nadat hij 1802 den eersten prijs in het klavierspel en in de harmonie be-

haald had, verliet hij het conservatoire en gaf zijn eerste compositiën in het

licht. Een jaar later bezocht hij Duitschland en liet zich met bijval te Ber-

lijn, te Weenen en in andere groote steden hooren. Op deze reis hoorde hij

Clement i spelen, maakte kennis met Hummel en Haydn en werd door

16*
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laatstgenoemde in kennis gebracht met Albrechtsberger ,
bij wien hij

eenige lessen in het contrapunt nam. Te Parijs teruggekeerd maakte hij zich

met de wijze van spelen van dementi vertrouwd en hield zich voor het

overige bezig met het geven van onderricht en het vervaardigen van compo-

sitiën; slechts zelden trad hij in dien tijd in het openbaar als solist op. Van

1814 tot 1823 bevond hij zich te Londen, waar hij grooten opgang maakte

en een groot vermogen verzamelde. Met den harpist D i z i maakte hij in

laatstgenoemd jaar een kunstreis door Duitschland en vierde er nieuwe triom-

fen. Te Parijs werd hij 1824 deelhebber der klavierfabriek van Pleyel en

won met deze onderneming veel geld. Op nieuw maakte hij, 1833 en 1834,

kunstreizen naar Duitschland en liet zich 1836 ook in België hooren. Sinds

dat jaar echter bleef hij in Frankrijk en werd een der eerste klavieronder-

wijzers van dat land. Tot zijn leerUngen behooren Gamille Pleyel, Ka-

thinka v. Diez, Stamaty en Ch. W. John. Chopin , die bij hem

eenige lessen had willen nemen, zag van dat voornemen af, toen K. wenschte,

dat hij zich verbinden zou, gedurende drie jaren zijn leerhng te zijn.

K. stierf 10 Juni 1849 te Enghien. Zijn spel was een vereeniging der scho-

len van Clementi en Hummel; zijn techniek was onberispelijk, zijn voor-

dracht brillant; diepte en gevoel ontbraken echter. Hij schreef ongeveer 120

compositiën, die voor het grootste gedeelte in virtuozenmuziek bestaan. Een zijner

beste werken is de MétJiode pour apprendre Ie piano-forte a Vaide du guide-

niains, contenant les principes de musigue, un système complete de doigter, la

classi/icaiion des auteurs a étudier, etc, sïdvie de douze études, op. 108

(Parijs, PI e y e l). Ook schreef hij een Traite dliarmonie du pianiste (Parijs, 1849).

Ralkbrenner (Arthur), klavierspeler en componist, zoon van den vorige,

gest. 24 Jan. 1869 te Parijs, schreef o. a. een opera, getiteld: VAmour^ als-

mede vele compositiën voor klavier. Hij liet aan de Association des

artistes musiciens de France een som van 120,000 franken na.

Kalkus (Joseph), componist van dansmuziek, geb. te Böhmisch-Brod in

de tweede helft der 17e eeuw, woonde te Weenen en maakte vooral met

zijn TAndler (z. dit) grooten opgang.

Kallaus (F er d in and), zanger, componist en zangonderwijzer, geb. om-

streeks het midden der 18e eeuw in Bohème, was 1788 aan de kapel van

den bisschop van Passau verbonden. Nog 1812 was hij als zangonderwijzer

te Praao- werkzaam. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.

Kallenbach (Georg Ernst Gottlieb), componist, leefde op het einde

der 18e en in het begin der 19e eeuw en was organist aan de Heilige

Geest -kerk te Maagdenburg. Vooral zijn liederen van vroolijken aard waren

destijds zeer gezocht. Al zijn tot 1796 gecomponeerde gezangen vereenigde

hij in een bundel, getiteld: Oden uncl Lieder zum Singen èeym Clavier für
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ungeühte und geubtere Smger und Spieier (Maagdenburg, 1796). Voorts gaf

hij in het licht : Frohe Lieder zur Unterhaltung en Zwerchfellerschütterungen

und Lieder der Freude (Halle, 4800), ook een koraalboek met melodieën

van zijn vader (gest. 1777 als cantor te Potsdam.) Op dramatisch gebied

is hij bekend door de opera Bas Schatténspiel an der Wand en het Inter-

mezzo Ehestandsscenen. Hij stierf 1832 te Maagdenburg.

Kallenberg (Wilhelm), componist, werd 1831 cantor te Erfurt en schreef

liederen en kerkmuziek.

Kallinikos, Gr., een Grieksche hymne ter eere van Herkules.

Kalllwoda (Johann Wenzel), violist en componist, geb. 21 Maart! 800

te Praag, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium aldaar, waar hij

door Pixis in het vioolspel onderwezen werd. Nadat hij 1817 het conservato-

rium verlaten had, was hij tot 1822 werkzaam in het stadsorkest te Praag

en maakte vervolgens een kunstreis. Te Munchen kwam hij in kennis met

den kunstlievenden vorst von Fürstenherg, die hem tot directeur zijner

kapel te Donaueschingen benoemde, waar K. tot 1853 onafgebroken werk-

zaam bleef. In genoemd jaar verkreeg hij zijn pensioen en stierf 3 Dec. 1866

te Karlsruhe. Zijn vioolspel was niét grootsch en breed, doch liefelijk en ge-

moedelijk, evenals zijn compositiën, van welke vooral zes symphonieëii en

eenige concertouvertures gedurende het tweede kwartaal der 19e eeuw op vele

programma's voorkwamen. Zijn overige werken bestaan in concerten voor

verschillende instrumenten, stukken voor viool en voor klavier, liederen en

eenige opera's, o. a. Christine en Bianca.

Kalllwoda (Wilhelm), zoon van den vorige, klavierspeler en componist,

geb. 19 Juli 1827 te Donaueschingen, studeerde te Leipzig onder leiding van

Mendelssohn, werd 1859 kapelmeester aan de R. C. kerk te Karlsruhe en

later aan het hoftheater aldaar. Ook dirigeerde hij er de concerten der phil-

harmonische vereeniging. Zijn zwakke gezondheid noodzaakte hem, 1875 zijn

pensioen te vragen. Zijn compositiën bestaan in een symphonie, een ouver-

ture, stukken voor klavier en Hederen.

Kam, Ned. ; steg of sattel, Hoogd. ; chevalet, Fr.; ponticello, Ital.

;

BRIDGE, Eng. ; een stukje hout in den vorm van een brugje, over hetwelk de

snaren der strijkinstrumenten gespannen worden. De kam dient om de tril-

lingen der op hem rustende snaren aan het lichaam van het instrument mede

te deelen. Zijn vorm, die schijnbaar willekeurig is, kan niet zonder groot

nadeel voor den toon veranderd worden. Vervangt men den kam b. v. door

een stukje hout van denzelfden omvang, doch zonder de gewone insnijdingen,

dan heeft het instrument bijna geen toon; deze komt eerst te voorschijn, wan-

neer men de pootjes van den kam uitsnijdt, en met elke toenadering tot den

algemeen gebruikelyken vorm neemt de toon in kracht en schoonheid (oe.
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Natuurlijk is men er eerst van lieverlede toe gekomen, den kam zijn tegen-

woordige gedaante te geven; dit blijkt o. a. uit de verschillende vormen die

dit kleine, doch hoogst gewichtige onderdeel der strijkinstrumenten op oude

monumenten en teekeningen heeft.

De kam is in den regel uit ahornhout vervaardigd; zijn hoogte, breedte

en zwaarte moeten in verhouding staan tot de kracht van het instrument. Als

algemeene regel geldt, dat de kam niet hooger mag zijn dan I van den sta-

pel (z. dit); slechts zeer gewelfde violen, zooals die van Stainer, kunnen

een hoogeren kam verdragen. Van nog meer belang dan de hoogte is de

zwaarte van den kam, daar deze van groolen invloed op den toon is. Is

namelijk de kam te zwaar, dan is hij ook te moeilijk in trilling te brengen,

en dit nadeel geldt ook voor het geheele instrument; is hij daarentegen te

licht, dan ontstaat het tegenovergestelde nadeel. Beide pootjes van den kam

moeten op gelijken afstand van de f-gaten staan.

Kambach, cantor te Schweidnitz in Pruisen, gaf aldaar 1818 een bundel

koralen en 1822 eenige orgelcompositiën in het licht.

Kambra, Duitsch muziekgeleerde, klavierspeler en componist, leefde op het

einde der 18^ eeuw, maakte groote reizen door Azië en vestigde zich 1796

te Londen. De vruchten van zijn zwerftochten zijn o. a. een Ghineesch Bloe-

menlied^ in Europeesch notenschrift gebracht en van een voorrede voorzien

{BeutscJier Merkur^ 1796) en 2 original chinese songs for the Pianoforte

(Londen, 1800). Zijn compositiën bestaan in sonates, rondo's en variatiën

voor klavier.

Kamermuziek (Hoogd , kammermusik; Fr., musique de chambre; Ital.,

MusiCA DA camera; Eng., chambre-music) is de benaming van een soort

van muziek, die bestemd is om in een kleine ruimte en door slechts weinige

personen uitgevoerd te worden. Zij is ontstaan aan de hoven der vorsten

en edelen. Dezen lieten, wanneer zij zich uit het openbare leven in hun

afzonderlijk vertrek (camera) hadden teruggetrokken, zangers en speellieden

tot zich komen ; deze lieden ontvingen dan den naam van kamermuzikanten,

kamerzangers, kamervirtuozen. De ontwikkeling der kamermuziek gaat

hand aan hand met de ontwikkeling der instrumentale muziek (z. dit) in het

algemeen. Aanvankelijk uit zang, of uit zang met begeleiding van instrumenten

bestaande, verdeelde zij zich, met de ontwikkeling der instrumentatie, in vocale

en instrumentale muziek. Bij Lo de wijk XIV vinden wij een Maitre de

la Musique de la Chambre du Roy, en in Italië vervaardigden inden

aanvang der 17e eeuw Peri, Gaccini en andere componisten een groot

aantal Cantate da Camera, Madrigali da Camera, Canzonetle da suonare e da

cantare. De vocale muziek speelde in die stukken nog de hoofdrol, doch van

lieverlede werd de instrumentale muziek zelfstandiger, en heden verstaat men
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onder kamermuziek wel is waar ook vocale muziek, voornamelijk liederen of

andere gezangen voor een of slechts weinige stemmen, doch de benaming

wordt bij uitstek toegepast op de muziek van een of meer instrumenten.

De oudste vorm der zelfstandige kamermuziek, evenals die van alle andere

instrumentale muziek, was de danswijze, en uit de vereeniging van danswijzen

ontstond de suite en de sonate, (z. deze woorden.) De benaming sonate

wordt tegenwoordig uitsluitend gegeven aan stukken voor klavier, of voor kla-

vier en één ander instrument; doch de eerste sonates waren voor verschil-

lende instrumenten, hoofdzakelijk voor strijkinstrumenten, geschreven, en be-

roemde componisten, o. a. Corelli, hebben in die soort vele schoone

werken geleverd. Later werden de kamercompositiën betiteld naar het aantal

instrumenten waarvoor zij geschreven waren; zoo ontstonden duo's, trio's,

quartelten, quintetten enz. De drie meesters die, ook op dit gebied, onver-

welkbaren roem hebben verworven, zijn: Haydn, Mozart en Beethoven.

Vooral het strijkquartet brachten zij tot groote volmaaktheid, (z. strijkquartet).

In den laatsten tijd komt de instrumentale kamermuziek het meest voor in den

vorm van klaviertrio's, quartetten en quintetten.

Kamerre^ister, Ned. ; kammerregister, Hoogd. — Men heeft twee soorten

van stemming; de eene heet koortoon of orgeltoon; de andere kamertoon.

De koortoon staat (of beter stond) één, een lialven of wel drie vierden toon

hooger dan de kamertoon. Daar nu bij het uitvoeren van kerkmuziek de

organist zijn partij een heelen of halven toon lager moest transponeeren, om

in verbinding met orkestinstrumenten zuiver te spelen, en dit toch soms niet

kon geschieden, als het verschil minder dan een halven toon bedroeg, kwa-

men eenige orgelmakers op het denkbeeld, om bijzondere registers, kamer-

registers geheeten, te maken, ten einde dezen bij samenwerking met het orkest

te gebruiken. Daarom vindt men in enkele orgels op de registerlijst deze

stemmen met het voorvoegsel kamer aangeduidt; b. v. kamerfluit,

kameroctaaf enz., voor het manuaal; kamer subbas , kam er o et a ven-

bas enz., voor het pedaal. Het is duidelijk, dat deze kamerregisters niet met

de in koortoon gestemde gebruikt konden worden.

Kamerstijl, z. kamermuziek en stijl.

Kamertoon, Ned.; kammerton, Hoogd. Sedert het midden der 18e eeuw

pleegden de voor kamermuziek vereischte instrumenten een toon lager gestemd

te worden dan de orgels. Dientengevolge onderscheidde men tusschen K a-

mertoon en Koortoon. Men ging daarbij van de onderstelling uit, dat

de kamermuziek wegens het beperkte lokaal niet zoo scherp en doordringend

behoefde te zijn als de stemming van het orgel, dat een veel grootere ruimte

moest doorklinken. Gewoonlijk moest men derhalve bij kerkmuziek het orgel

een toon lager laten spelen dan de begeleidende instrumenten. Eerst in late-
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ren tijd werden ook de orgels doorgaande in kamertoon gestemd. Deze kwam

van lieverlede den ouden koortoon nabij. De oorzaak van dit hooger worden

van den toon moet gezocht worden in de omstandigheid, dat de strijkinstru-

menten bij hooge slemming helderder en schooner klinken. Eindelijk

steeg de kamertoon boven den koortoon. Scheibier (z. dezen) had omstreeks

1832 de toonhoogte van a' op 400 trillingen in de secunde bepaald. Doch

reeds 1850 werd deze toon in de Groote Opera te Parijs op 431, in de Opera

te Berlijn op 437 trillingen berekend, en het orkest van bijna elke stad hield

er een afzonderlijke stemming op na. In Frankrijk werd 1859 de toonhoogte

van a op 435 trillingen bepaald, en deze stemming, onder de benaming

Diapason nor mal, voor het geheele rijk verbindend gemaakt. Ook andere

landen volgden Frankrijk, maar nog op dit oogenblik bestaat er groot ver-

schil tusschen de stemming der orkesten in vele landen. (Zie voor het overige

de artikelen stemming en temperatuur.)

Ramerzang'er en Kamermusicus, Ned.; kammersënger en kammermu-

siKER, Hoogd. ; aldus noemt men een toonkunstenaar in dienst van een hof-

kapel. In Duitschland onderscheidt men tusschen Kammermusiker en

Hofmusiker; eerstgenoemde titel duidt een hoogeren i'ang aan en wordt

eerst na zeker aantal dienstjaren, of door bijzondere gunst, verkregen. Aan-

gaande den oorsprong van de woorden k a m e r z a n g e r en k a m e r m u s i c u s

leze men het artikel kamermuziek.

Kamervirtuoos, z. kamerzanger.

Kamieiisky (M a 1 1 h i a s) , Poolsch operacomponist van Hongaarsche af-

komst, geb. 13 Oct. 1734 te Oedenburg in Hongarije, studeerde te Weenen

en vestigde zich te Warschau, waar 1778 zijn eerste nationale opera : iVe»É?^;d!

Uszezediwiona (Duitsch: Das Glück im UnglücJc) met groeten bijval vertoond

werd. Niet minder voorspoedig was hij met zijn volgende opera's, wier Duit-

sche titels luiden : Sophie oder die Liehschaft auf dem Lande, Ihe tugendhafte

Einfalt, Der Ball auf dem Lande^ Die NacUigall en Die Uehergahe. Hij

stierf 25 Jan. 1821 te Warschau.

Kamniel (Anton), viool virtuoos uit de tweede helft der 18e eeuw, ge-

boortig uit het graafschap Waldstein in Bohème. De kunstlievende graaf van

Wal ds t ei n zond hem naar Italië, waar hij onder leiding van Tartini

studeerde. Naar Praag teruggekeerd maakte hij als solist groeten opgang.

Vervolgens begaf hij zich naar Engeland, waar hij aanvankelijk weinig vol-

deed, doch later grooten bijval verwierf en koninklijk kamermusicus werd.

Hij stierf omstreeks 1788 te Londen. Zijn compositiên bestaan in sympho-

nieën, Missen, strijkquartetten en stukken voor viool.

Kammer, Hoogd., z. kamer.

ïiammerlailder (Karl), Duitsch organist en componist, geb. 27 April 1828
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te Weissenborn in Zwaben, ontving onderricht van C. Kemp ter te Augs-

burg en werd aldaar 1853 koordirecteur aan de kerk van S t. Max, 1867

aan die van St, Moritz. Zijn composiliën bestaan in kerkmuziek, gezangen

voor gemengd en voor mannenkoor en in liederen.

Eammermnsik, Hoogd., z. kamermuziek.

Kammersan^er, Kammermnsiker, Hoogd., z. kamerzanger, kamer-

MUSICUS.

Kamp (Jan Harms), orgelmaker te Berlicum in Noord-Braband, om-

streeks 1712.

Kampen (Auke), organist te Koudum, omstreeks 1754.

Kampfer (Joseph), een der beste contrabassisten uit de 18e eeuw, geb.

in Hongarije, was eerst Oostenrijksch officier in Kroatië en trok zich later

uit den dienst terug, met het doel om in de muzikale wereld roem te beha-

len. Het instrument dat hij koos' was de contrabas, omdat hij als contra-

bassist de minste concurrenten zou hebben en zijn doel spoediger hoopte te be-

reiken. Hij verkreeg groote technische vaardigheid op zijn instrument, maakte

te Weenen grooten opgang en werd lid der door Haydn gedirigeerde kapel

van den vorst van Eszterhazy. Bij gelegenheid van een kunstreis naar

Rusland, 1775 door hem ondernomen, liet hij, ten einde geen moeite te

hebben met het overbrengen van zijn instrument, een contrabas vervaardigen,

welks deelen uit elkaar genomen konden worden. Hij begaf zich 1783 naar

Engeland en behaalde o. a. op de A b i n g t o n -concerten te Londen groot succes.

Na dat jaar ontbreken de berichten over hem,

Kanaalyentielen, Ned. ; kanalventile, Hoogd.; kleppen in de windkanalen

van een orgel. (z. kanalen.)

Kanalen noemt men in de orgelbouwkunde vierkante houten buizen, wel-

ker lengte en wijdte afhangt van de inrichting en grootte van het orgel.

Om de kanalen volkomen winddicht te maken, worden zij inwendig met bolus,

in lijm gemengd, bestreken. Men onderscheidt de K. in hoofd- en neven -

of leidk analen. Het hoofdkanaal bevindt zich aan het voorste gedeelte

van den blaasbalg en staat door den mond met dezen in verband. Zoo neemt

dan het hoofdkanaal den wind, uit den blaasbalg stroomende, het eerst op.

De wind in het hoofdkanaal wordt door de nevenkanalen naar het werk ge-

voerd. De wijdte der kanalen schikt zich naar de grootte van het werk

en wordt naar de hoeveelheid wind, die zij moeten bevatten, berekend en in-

gericht. Zoo moet b. v. het hoofdmanuaal van een orgel, dat vele en groote

stemmen heeft, een ruimer kanaal hebben, dan het bovenwerk, hetwelk min-

der en kleiner stemmen bevat. Bij verdeelde windladen zijn ook onder-

scheiden nevenkanalen noodzakelijk.

In elk nevefikanaal van de meeste orgels is een ventiel, welke door een
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registerknop open of toegehaald kan worden, zoodat men den wind daardoor

den toegang tot het orgel opent of belet. Het doel dezer ventielen is, het

huilen en voortklinken van tonen, hetwelk onverwachts kan ontstaan, door

het wegsteken van dien registerknop terstond te bedwingen. De inrichting

hiervan is als volgt. In het kanaal bevindt zich een plankje, dat er juist in

past, met zijn belederde zijde op een belederd raam rustend en door één of

meer veeren van geel koper vastgehouden. Het plankje sluit dientengevolge

nauwkeurig aan, en de wind kan er niet doorsluipen. Wordt nu de register-

knop, die met dat plankje in verband staat, uitgetrokken, dan wordt dit van

het raam getrokken, en den wind is daardoor de ingang in het kanaal, en

zoo tot de pijpen, ontsloten. Steekt men dat register weder weg, dan ge-

beurt het omgekeerde. Deze ventielen noemt men afsluitingen of afsluitings-

ventielen.

Kanalventile, Hoogd., z. kanaalventielen.

Kauilele, een snaarinstrument van de grootte eener viool, welks snaren met

de vingers geknipt worden; het was vroeger in Finland bij de voordracht

van tooverliederen gebruikelijk.

Kaïldler (Franz Sa les), muziekgeleerde, geb. 23 Aug. 1792 te Kloster-

Neuburg in Beneden-Oostenrijk, schreef o. a. Cenno storico-critico intorno alla

vita ed alle opere del celehre compositore G. Ad. Hasse, detto il Sassone

(Venetië, 1820; 2e druk: Napels, 1820) en Weber das Leèen ?md die Verke Fa-

lestrinas., nagelaten werk, van een voorrede en van aanmerkingen voorzien door

R. G. Kiesewetter (1834). Gedurende een tienjarig verblijf in Italië ver-

zamelde hij de stoffen voor een geschiedenis van Italië's bloeitijd in de muziek.

De dood belette hem echter, dit werk te voltooien. Hij stierf 26 Sept. 1831

te Baden bij Weenen, Behalve bovengenoemde werken schreef hij vele op-

stellen in tijdschriften voor muziek.

Kanue (Friedrich August), dichter en componist, geb. 8 Maart 1778

te Delitzsch in Saksen, was aanvankelijk voor de rechtsgeleerdheid bestemd,

doch wijdde zich later aan de muziek en studeerde de compositie onder lei-

ding van den cantor Weinlig te Dresden. Hij begaf zich 1801 naar Lei p-

zig, waar hij vele gezangen, hoofdzakelijk ballades, in het licht gaf. Om-

streeks 1806 bevond hij zich te Weenen in het paleis van den vorst Lob-

kowitz. Hij dichtte en componeerde aldaar zijn eerste opera: Orphetis., die

1807 te Weenen voor het eerst vertoond en gunstig ontvangen werd. Een

tweede opera, Fernando., bevestigde zijn roem en gaf aanleiding tot zijn be-

noeming als kapelmeester te Pressburg. Deze goede betrekking verliet hij

echter spoedig weder, evenals vele andere, die invloedrijke vrienden hem be-

zorgden. Hij keerde telkens naar Weenen terug, leidde een zeer ongeregeld

leven en stierf aan de gevolgen daarvan, 16 Dec. 1833. — Behalve de boven-
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genoemde werken schreef hij de volgende opera's, zangspelen en drama's

:

Die Elfenhöuigin, Die Belagerten, Deutscher Sinn, Sappko, Die eiserne Jung-

frau, Li?idana, Malwina. Sekloss Tkeben, Der Üntergang des Feenreichs en

Die Zauherschminke ; voorts vele liederen; ballades, cantates, een Mis, sym-

phonieën en strijkquartetten. Vele dezer werken zijn in druk verschenen.

Kannegiesser of Kannengiesser (Justus Jacob), violist en componist,

geb. 1732 te Hanover, was omstreeks 1755 kamermusicus van den prins van

Wm'temberg te Berlijn en kwam 1786 in de koninklijke kapel aldaar. Ook

als leeraar in den zang was hij er zeer gezien. Hij stierf 15 Febr. 1805 te

Berlijn. Van zijn compositiën, waaronder zich vele stukken voor viool be-

vonden, zijn slechts duetten voor sopranen en eenige romances in druk ver-

schenen.

Kanon (zaï/wv), Gr., heette bij de Grieken elke rechte stang of staaf, die-

nende om een voorwerp recht of overeind te houden; in overdrachtelijken zin

beteekende het richtsnoer, regel. In de Grieksche muziek heet Kanon 1° de

toets der Kithara, 2o het antiphonisch gedeelte van het Monochord , dat

tusschen de beide vaste kammen ligt. (z, monochord.)

Kanoniek (Gr. : -m'^ovurj réx-j-q) heette bij de Grieken de leer van de mathe-

matische verdeeling der klanken en intervallen, (z. grieksche muziek en

monochord).

; Kant (Immanuel). Deze groote wijsgeer, geb. 22 April 1724 te Ko-

ningsbergen in Pruisen, aldaar gest. 12 Febr. 1804, wordt hier slechts ver-

meld wegens zijn Kritik der Urtheilskraft (1788) in welk geschrift (§14,22,

51—54) scherpzinnige opmerkingen over muziek voorkomen.

Kanzellen, Hoogd., z. cancellen.

Kanzler (J os e p h i n e) , klavierspeelster en componiste, geb. 1 780 te Markt-

Tölz in Beieren, was gehuwd met den hobovirtuoos Anton Fladt. Van

haar compositiën zijn in druk verschenen : sonates voor klavier, quartetten

voor klavier, viool, alt en violoncel en eenige liederen.

Kapel, Ned. , KAPELLE, Hoogd.; chapelle, Fr.; capella, Ital, ; chapel,

Eng. — Onder dit woord verstaat men eigenlijk een klein kerkje,, of een zaal

waarin godsdienstoefeningen gehouden worden. Men vermoedt, dat het woord

afkomstig is van Cape, kap, muts of helm ten tijde der Frankische konin-

gen, en wel in het bijzonder van de Sint Maar tens-kap, die men bij

het afleggen van een eed moest aanraken. De bewaarplaats van die kap zou

capella genoemd zijn, welke benaming later overgegaan zou zijn op elk,

voor bijzondere godsdienstige handelingen bestemd vertrek. Daar in de ka-

pellen ook dikwijls geestelijke muziek ten gehoore werd gebracht, werd de

naam ook gegeven aan de vereeniging van toonkunstenaars, die bij die uit-

voeringen medewerkten. Bij de kapellen aan vorstelijke hoven was altijd zeker
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getal geestelijken voor de godsdienstoefening en voor den zang aangesteld;

men noemde hen kapelaans (capellani), welke naam later uitsluitend aan

die geestelijken werd toegekend, die den pastoor in zijn ambt bijstaan, of

den huiselijken godsdienst besturen. Reeds in het Karolingische tijdvak werd

de geheele clerus ten hove met den naam hofkapel bestempeld.

In de 14e en 15^ eeuw ging de benaming ook over op het zangerskoor,

dat de vorsten tot eigen vermaak in hun dienst hadden. Toen de kapel-

meesters en musici niet meer uitsluitend in deze hofkapellen en kerken,

maar ook in de kamer en op het tooneel werkzaam waren, werd de benaming

kapel en kapelmeester ook op muziekgezelschappen en orkesten toegepast; zoo

wordt nog in onze dagen een militair muziekcorps, of een opera^orkest, kapel

genoemd.

In de vorige eeuw had bijna ieder welgesteld graaf of vorst in Duitsch-

land, voor zooverre hij muziekliefhebber was, een eigen kapel in zijn dienst

;

een der meest beroemde dezer kapellen was van den vorst van Eszterhazy.

Tegenwoordig zijn zij bijna uitsluitend aan de hoven der regeerende vorsten

te vinden, en slechts bij uitzondering hoort men van een edelman, die op

eigen kosten een kapel onderhoudt, zooals de Russische baron von Der-

wies, die te Lugano een orkest van 50 man in zijn dienst heeft, onder lei-

ding van Karl Muller- Be rghaus.

Kapelmeester, Ned. , kapellmeister, Hoogd. ; maitre de chapelle, Fr.

;

MAESTRO Dl CAPELLA, It. ; oorspronkelijk de toonkunstenaar die met de lei-

ding der kerkmuziek belast was [z. kapel) ; later ook de leider van een hof-

of militaire kapel, of van een stadsorkest. De titel is bijna uitsluitend in

Duitschland in gebruik. Aangaande den aard der werkzaamheden van den

kapelmeester vindt men mededeeUngen in het artikel orkestdirecteur.

Kapelstijl (a capella of alla capella). Dit woord duidt aan: 1° een

levendiger, vlugger stijl dan de koraalstijl (z. alla breve) ;
2» het

zingen zonder begeleiding van instrumenten, zooals o. a. in de pauselijke

kapel gebruikelijk is; 3" het unisono voortschrijden van stemmen en in-

strumenten.

Kapler (Karl Benjamin), geb. 9 Aug. 1801 te Voigtsdorf in Silezië,

werd 1829 cantor te Steinau en componeerde o. a. den 18eii Psalm en de

Cantate ^^Preis i/m'.

Kapp (F. Karl), organist, klavierspeler en componist, geb. 1772 te

Schwansee in Thuringen, werd 1795 organist aan de Luthersche kerk te

Pruisisch Minden. Zijn compositiën bestaan in stukken voor orgel en voor

klavier.

Kappe, Hoogd., hoed, deksel eener orgelpijp, (z. gedakt.)

Kappeler (N.) , Duitsch toonkunstenaar, was omstreeks 1650 medescholier
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van Fr oh berger, bij Frescobaldi te Rome. Later ging hij totdePro-

testantsche kerk over en bekleedde het ambt van hoforganist bij de landgravin-

weduwe van Hessen-Darmstadt.

Kappeler (Johann Nepomuk), fluitist en guitaarspeler, leefde in den

aanvang der 19e eeuw en gaf bij Breitkopf & Hartel te Leipzig eenige

compositiën voor fluit, guitaar en viool in het licht.

Kappey, Engelsch componist, was IS?^ orkestdirecteur aan het G aity-

theater te Londen, en het op dat tooneel zijn komische opera The Wager

vertoonen

.

Kaps (Ernst K a r 1 Wilhelm), klavierfabrikant, geb. 6 Dec. 1 826 te

Döbeln in het koninkrijk Saksen, was eerst in de fabriek van Petersen

te Kopenhagen werkzaam, ging daarop naar Stockholm en vervolgens naar

Parijs, waar hij in de werkplaatsen van Herz, Pleyel en Érard zijn stu-

diën voortzette. Later werkte hij nog te Napels, bij B o i s s e 1 o t , te Rome

en te Turijn, te Madrid, bij Larou, te Lissabon en te Londen, en keerde

eindelijk, rijk aan ervaring, naar zijn vaderland terug. De Saksische regeering

bood hem 1859 de middelen aan om te Dresden een fabriek op te richten.

Hij legde zich bijzonder op de vervaardiging van vleugels toe, leverde voor-

treffelijke instrumenten van die soort en behaalde reeds 1862 op de Londen-

sche tentoonstelling den tw^eeden prijs. Ook legde hij er zich op toe, den

vorm van den vleugel, met behoud van de kracht en schoonheid van toon,

zoo beknopt mogelijk te maken en vervaardigde 1868 zijn eersten Minia-

t uurvleugel, die de vergelijking met eiken grooteren veilig kon doorstaan.

Hij richtte 1871 in een voorstad van Dresden een groote fabriek op, doch

zag zich het volgend jaar genoodzaakt, er nog een tweede bij te voegen.

K. behoort met Bechstein, Blüthner en Bösendorfer tot de beste

Duitsche klavierfabrikanten van dezen tijd. Hij heeft ongeveer 300 arbeiders

in zijn dienst en verzendt 's wekelijks omstreeks 15 vleugels.

Kapsberger (Giovanni Geronimo), verbeteraar en bespeler der The-

orbe (z. dit) en componist, was een Duitscher van geboorte, doch leefde om-

streeks 1600—1633 te Rome. Hij componeerde zeer veel en moet zelfs

pogingen gedaan hebben, om in de pauselijke kapel de muziek van Pal est rina

door de zijne te laten vervangen; hetgeen hem echter niet gelukte. Doni

stelt hem in zijn Lialogus de praestantia musicae veteris voor als een hoog-

moedigen gek. Daarentegen wordt hij door pater K i r c h e r , wien hij be-

hulpzaam was in het verzamelen van stof voor diens Musjirgia, zeer ge-

prezen. De titels zijner talrijke compositiën zijn te vinden bij G e r b e r (ZTis-

tor. hiogr. Lexicon) en bij Fétis [Biogr. univ.). Belangrijk uit een historisch

oogpunt zijn de Arie passegiati voor zang met begeleiding van theorbe.

Karanschek of Rarasek, violoncellist uit de tweede helft der 18e eeuw,
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gest. 1789, was omstreeks 1750—1760 karaermusicus van den vorst van

Thurn en Taxis. Het laatste gedeelte van zijn leven bracht hij als monnik

in een Karmelieter-klooster door. Zijn compositiën, waaronder symphonieën,

stukken voor violoncel en voor fagot, zijn in manuscript gebleven.

Karel de Groote, koning der Franken en Roomsch keizer, geb 2 April

742, gest. 28 Jan. 814. Deze kanstlievende vorst is ook op het gebied der

muziek gunstig bekend, doordien hij veel tot bevordering van het gezang deed.

Hij richtte in zijn rijk, o. a. te Metz en te Soissons, zangscholen op en ver-

zocht paus Adriaan, hem zangers te zenden. Een van hen, Theodorus,

benoemde hij tot zangmeester aan de school te Metz ; een tweeden, B e n e-

dictus, aan die te Soissons. Ook beval hij de zangmeesters der Frankische

steden, hun Antiphonariën door deze twee zangers te laten verbeteren en zich

door hen in het echte Gregoriaansche gezang te laten onderwijzen. Hij had

een eigen hofkapel en een hofzangschool, die hij dikwijls persoonlijk bezocht,

bij welke gelegenheid hij ook onderricht in het zingen gaf. Ten einde de

zangkunst meer en meer te bevorderen richtte hij, nevens de bestaande scho-

len van Metz en Soissons, nieuwe op, o. a. te Orleans, Sens, Tours, Lyon,

Kamerijk, Fulda, St. Gallen en Reichenau, en vaardigde eindelijk in vele ka-

pittels het bevel uit, dat in alle kloosters scholen moesten opgericht vs'orden,

waarin de zonen der edellieden onderwijs in de taal, het rekenen en de mu-

ziek zouden ontvangen. Het verhaal van den monnik van Angoulème, als

zoude Karel 796 twee andere zangers, Petrus en Romanus, uit Rome

ontboden hebben, berust, volgens Ambros [Gesck. d. Mus., JI, 95), op een

vergissing; met Petrus en Romanus toch worden dezelfde zangers bedoeld,

die hierboven onder de namen Theodorus en Benedictus voorkomen.

Petrus (Theodorus) was leeraar te Metz; Romanus (Benedictus),

oorspronkelijk voor Soissons bestemd, kwam in het klooster te St. Gallen

;

laatstgenoemde bracht het oorspronkelijke antiphonarium van Gregorius

mede, dat te St. Gallen bewaard werd.

Aan Paul Warnefried (Paulus Diaconus) droeg Karel de ver-

vaardiging van Latijnsche hymnes op, gelijk hij E gin hard belast had met

het verzamelen van Duitsche volksliederen. Dat de hymne Veni creaior door

hemzelven vervaardigd zou zijn, wordt betwijfeld.

Hareliu (Sila Dementiewitsch), Russisch toonkunstenaar, was 1796

directeur der beroemde jachtmuziek van den kamerheer Wadkpwskoi te

Petersburg.

K^^rg'el (Sixtus), Duitsch luitenist en componist, leefde in de tweede helft

der 16e eeuw Ie Mainz, waar hij in het licht gaf: Carmina italica, gallica et

germauica ludeuda cytkara; Nova et elegantissima italica et gallica carminOf

pro testudine (Mainz, 1569) ; Reuovata cijthara, hoc ent novi ei Gommodissimi
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exercendae cytharae modi, constantes cantionibus musicis, ad tdbulaUiram com-

munem redactis.

Karger (Friedrich Wilhelm Aloys), organist en connponist, geb.

1796 te Schreckendorf bij Landeck in Silezië, werd, nadat hij zijn studiën

voltooid en kunstreizen naar Weenen, Praag en Dresden had gemaakt, 1818

organist aan de R. C. kerk te Neisse, welke betrekking hij 1838 nog be-

kleedde. Zijn compositiën, waaronder vele kerkmuziek, ouvertures, gezangen

en een vioolconcert, zijn in manuscript gebleven.

Karl (Johann Go t tl i eb), Duitsch toonkunstenaar, geb. 14 Juli 1780

te Greibnig, was organist te Döbeln en gaf 1830 een leerboek van het kla-

vierspel in het licht.

Karow (Karl), geb. 15 Nov. 1790 te Alt-Stettin, werd 1818 leeraar in

de muziek aan de school voor onderwijzers te Bunzlaw, waar hij 20 Dec.

1863 stierf. Hij deed veel tot bevordering van het schoolgezang en compo-

neerde o. a. vele liederen, 172 orgelvoorspelen en een Leitfaden zum prak-

tisch-methodischen Vnterricht im Gesange^ vornehmlich in Volhschulen (Bunz-

lau, 1838).

Karr (Henri), vader van den bekenden Franschen romanschrijver A 1-

phonse Karr, werd 1784 te Zweibrücken geboren, doch verhuisde op drie-

jarigen leeftijd met zijn familie naar Parijs. Hij ontving het eerste onderricht

in het vioolspel van zijn vader, in het klavierspel van L' Etend ar t. Laatst-

genoemde beval hem bij Erard als voorspeler aan. De aan deze betrekkin "

verbonden werkzaamheden bestonden in het bespelen der nieuwe instrumenten

uit de fabriek van Érard. Ook begon K. zich op het muziekonderwijs

en op het componeeren van salonmuziek toe te leggen. Zijn Fantaisieis,

Divertissemetits enz. waren eenigen tijd zeer gezocht te Parijs; maar nog vóór

zijn dood was hij reeds vergeten. Hij stierf 1842.

Karsten (Ghristoph), Zweedsch zanger, was 1790 eerste tenoor aan de

koninklijke opera te Stockholm. Hij bevond zich 1792 te Londen, waar hij

grooten opgang maakte. Zijn stem en zijn voordracht werden zeer geprezen.

—

Zijn dochter, Sophie K, , zangeres, trad met den danser Ph. Taglioni

in het huwelijk en stierf 1862.

Kas, een soort van Arabische bekkens.

Kascliperoff, Russisch componist, ontving omstreeks 1845 in Italië zijn

muzikale opleiding en het 1860 te Milaan zijn eerste opera, Maria Tudor,

vertoonen, die ook te Nizza en te Odessa met goed gevolg ten tooneele ver-

scheen. Zijn opera Eienzi, die hij te Turijn wilde laten vertoonen, kon aldaar

wegens pohtieke redenen niet gegeven worden ; te Florence verwekte zij een

storm in de politieke bladen. Naar Rusland teruggekeerd, vestigde K. zich

als zangonderwijzer te Moskou en werd 1869 leeraar aan heL conservatorium
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aldaar. Hij schreef nog twee opera's, wier titels in het F]-ansch luiden: La

Tempête en T/iadéas, Ie courtier de mariages.

Kasermanil (Nicolaus), Duitsch componist, was op iiet einde der 18^

en in het begin der 19e eeuw muziekonderwijzer en stadscantor te Bern. Hij

heeft klaviersonates en odes van Gel Ier t gecomponeerd.

KaSSka (Wilhelm), vioolvirtuoos en componist, geb. 1752 te Regens-

burg, was concertmeester aan de kapel van den vorst van Thurn en Taxis.

Zijn compositiën bestaan in Missen, vioolconcerten en symphonieën. Hij

stierf 1806.

Kassmayer (Moritz), violist en componist, geb. 1831 te Weenen, ont-

ving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar. Hij werd violist aan de

hofopera en later muziekdirecteur van het ballet aan dat theater, welke be-

trekkingen hij nog heden bekleedt. Zijn talrijke compositiën bestaan in orkest-

en kamermuziek, in Missen, liederen, matinenquartetten en in een opera, Das

Landhaus zu Meudon, die 1869 te Weenen en te Praag vertoond werd.

Rassner (Joseph), schoolmeester en muziekgeleerde, geb. 16 Maart 1787

te Przichod in Silezië, componeerde o. a. een muziekstuk, dat in sommige

Lexica vermeld staat als ))een veertienstemmig Pange Liiigua", in andere

echter als ))14 vierstemmige Pange Littguas''' (Breslau, 1820).

Rastner (Jean Georges), componist en schrijver over muziek, geb. 9

Maart 1810 te Straatsburg, ontving reeds op zijn zesde jaar klavieronderricht

en bespeelde op zijn tiende het orgel in een naburig dorp. Zijn ouders

hadden hem voor de theologie bestemd, en 1827 begon hij zijn studiën in

dat vak, doch beoefende tevens vlijtig de muziek en nam onderricht in de

harmonie- en compositieleer. Van zijn eerste werken verdienen vermelding

de muziek voor het di'ama La Prise de Mlssolonghi en de opera Gustav

Jfasa. De bijval, die dezen werken ten deel viel, noopte hem, de theologie

vaarwel te zeggen en zich geheel aan de toonkunst te wijden. Voor het

Duitsche tooneel te Straatsburg, op hetwelk hij zijn Gustav Wasa had laten

vertoonen, schreef hij nog de opera's Die Königin der Sarmaten., Der Tod

Oscar s en Der Sarazene. Nadat deze werken met gunstig gevolg ten tooneele

waren o-evoerd, begaf K., daartoe in staat gesteld door het gemeentebestuur

van zijn geboortestad, zich tot voortzetting zijner studiën naar Parijs, waar

hy in September 1835 aankwam en een leerling werd van Reicha. Het

was daar ter stede, dat hij het eerst bekend werd als schrijver van theo-

retische werken, die, althans gedeeltelijk, de goedkeuring van het Parijzer

conservatoire verwierven. De voornaamste dezer werken zijn: Traite général

d'instrumentaüon etc
,
précédé d'un résumé mr les voix ; Traite d'instrumen-

tation pour la musique militaire; Traite de Vinstrumentation considérée sous

les rapports poétiques et philosophiques ; Grammaire musicale en Tkéorie abregée
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du contrgpüint et de la Fmgme. Ak coa^somst wexA I19 te VmgBwa^hAtmk

door de i^era's Beairiee, düe hg Toor Dmtathhnd geaekreven had, £> H»-

iekeraj 1841 in de Opéra Comique Tertoond, en Ie DamerBm ie Jwim,

eea zoogenaamde >b^Lekche opeia% 1844 met goed g!ef«% in de laal ^m
het conaervatöire tai gehoore gebradiL

Met b^'zoada^a gvar l^de K. nA op de maóék^eaAaeèeaast fae, c» i^i

kennis Tan oode en nieiiwe talen maakte 29a almfigiB op dat geined aeer

vrnchthaar. De werken, die hf in een tfdvak iran t»int% jaren adueel^ %er-

schaffen hem &&a eerroUe plaats onder de heste mnaiefcgeieerden. 7^ eecde

werk van dien aard is getüdd: MammA gemend ëe masiqee 7eaBimremtwm§e

de% armee* fram^aise*, eempremasiA: 1* Veagpaaes ttmme listeire ie lm «wïjnr

militaire ekez Ie» tli£éremU pewfies, iepms Vamüfmtéjma^k mam jmmn;'^1m

nouvelle oTgamsaü&a, imairmmemtaie premrüe par fmriemmmmee wamuUneOe im

12 amt 1S45; ^ la fgmre et lm iesenpüat ie* ïmsbwmet^ qm, lm emmipm-

»eiit, notammewt ie* mtmeeamx ims^mmemls ie M. Aiofyie Smx; ^ fg/fCT

instruetionê sur la eompadüom et Vexiem&am ie lm wmüfÊe waSÜmBK. DitweA
werd gevolgd door een ander, dat rooial ten apridite van de wiiipk der

middeneeuwen helangr^ke mededed&ngen hevat; het is grtüeid: Zet Dmmaea

dei mortê; disaartm&fms ei reebereies Kst&riqae*, jiSamsfikifmet, EUénanM el

musicaleê sur les diver» memwmemis ie ee §emre fmi eansiemt immÉ o* Vnemee

qvkb. létranger ; aemmpmgmeés ie la dam» WÊaembre, grmmie wwmie wmemle el

instrumentale, par^iles éTÉdemari TMernf^, madqme ie Gearyes Kmatmer (Ptaip^

Brandus, 1852). Niet minder fadangrfk. ^n de tomende .'«eiken r X0
Ckaats de la vie^ ejfcle ekoral ov reemeii ie mmgt^haii nicrniiir i

a einq^ a de et i imi vms pmmr Uman el hmmea; préeiiS» ie reJerties i

toriquei et de coTisiderz:':-'.: ^ .^-z^es «ar Ie dkmml em cémi

mes (Parijs, Brandus .
.^'^ t. le-f eimmis ie Fmamée frmmenae^ emnxmeil

de moreeanjt^ k plusieun c..--:„ii : lif pmar FmaBfe tpéeiml ie dkmfme manme,

it prieèih tmm eaud. Maltuiipe aar '.ta miBiairea iea Rmmfaia {^aa^

Brandus, 1855).

De laatste ireiken van K. behooren, amanaéL o^ fann inhood ak «m hnn

Torm, tot het merkwaardigste dat op het geined der mnsnekwelenaehap ge-

sdireren is. Een dezer wecken is genaamd Lm Haape d^ÈaU ei lm

cosmique ; études sur les rappoHs iea fMmmmlmef aamman ie lm

la sdenee et farif smaies ie St^piemj. mm lm Hmrpe d'Éale,

Ifiifae amee ehaemn (^rfs, Brandas, 1856). Het cessie gededte wn £t

werk bevat mededelingen aangaande de oode leer van de shanaonie der

sferen", de edho, de klanken van grotten, rotsen en watervallen en de legen-

des betreffende die Tasehpiselen. Bet tweede gededte handi-lt Ofver de

Ae o las- harp en al wat dienaan^ande geschreven ïsl ia het derde!

n. 17
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stelt de schrijver een onderzoek in naar de natuurgeluiden en den in-

vloed, dien zij rn den loop der tijden op de muziek en de muziekinstru-

menten gehad hebben. De lyrische monoloog, die het werk besluit, munt

uit door oorspronkelijkheid; het orkest bootst o. a. het eflekt der Aeolus-

harp na.

Op dit werk volgde: Les _ voix de Paris, essai d^une histoire littéraire et

musicale des cris populaires de la capitale, depuis Ie moyen dge jusqua nos

jours. Prêcédé de considérations sur Vorigine et Ie caractere du cri en générale

et suivi d'iiue composition mzcsicale intitulée les Cris de Paris, grande sym-

phonie humoristique vocale et mürumentale (Parijs, Brandus, 1857). Ook

in dit nieuwe geestesprodukt spreidde K. groote kennis en oorspronkelijk-

heid ten toon, evenals in het, volgende : Les Sirenes, essai sur les principaux

mythes relaties a Vincantatïon, les enchanteurs^ la musique magique, Ie chant

du cygne etc., considérés dans leurs rapports aveo Vhistoire, la philosophie^ la

Uttèraiure et les heaux arts (Parijs, Brandus, 1858). Dit werk, versierd

met talrijke afbeeldingen van oude en nieuwe monumenten op het onder-

werp betrekking hebbende, wordt besloten met een sympJionie dramatique vocale,

getiteld lieve d'Oswald ou les Sirenes, waarin o. a. een proeve van sirenen-

muziek wordt gegeven. Al deze werken geven blijk van Kastner's groote

geleerdheid, zoowel op het gebied van muziek, als op dat van talen en my-

thologie. Zijn laatste groot werk was de Parémiologie musicale de la langue

frangaise, ou explication des proverhes, locutions proverhiales, mots Jigurés, qui

tirent leur origine de la musique, acoompugnée de recherches sur un grand

nomhre d'expressions du méme genre, empnintées aux langues étrangeres, et suivie

de la Saint-Julien des méne'triers, symphonie cantate d grand orchestre, avec

solos et choeurs (Parijs, Brandus, 1862).

Behalve deze groote werken schreef K. vele artikelen voor tijdschriften en

Lexica. Een rijk huwelijk had hem in staat gesteld, zijn tijd geheel en al

aan de studie te wijden. Nog zij vermeld, dat hij gedurende twintig jaren

de stof verzamelde voor een Encyclopédie musicale. De dood echter, die hem

17 Dec. 1867 overviel, belette hem, dit werk, dat ongetwijfeld zeer belang-

rijk zou geworden zijn, te voltooien,

Kastner (Frédéric), zoon van den vorige, is bekend door zijn geschrift

Les Flammes chantantes (Parys, Dentu, 1875) en door zijn uitvinding van

een volgens de theorie der zingende vlammen vervaardigd instrument, ge-

naamd Pyrophone (z. dit).

Kastner (Rosa), klavierspeelster, geb. 1835 te Weenen, waar zij van de

beste meesters, o. a. van Thalberg, onderricht ontving, maakte kunstreizen

door Duitschland en België en vestigde zich 1860 te Parijs, waar zij met den

muzieldiandelaar en schrijver Marie Escudier in den echt trad.
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Kattichresis, Gr., een aan de rhetoiica ontleend woord, beteekent in de

muziek de onregelmatige oplossing eener dissonant.

Katakeleusinos (van xaraxskzóaf^, oproepen), Gr., het eerste der vijf dee-

len van den lofzang bij de Olympische spelen.

Katterfeldt (Julius), organist en componist, geb. omstreeks 1808 te

Sleeswijk, leefde te Hamburg en werd 1840 organist aan de Michaelis-

kerk aldaar. Zijn compositiën bestaan in stukken voor orgel.

Katzer (Ignaz), componist, geb. 30 Sept. 1785 te Gross-Auerscliim in

Bohème, dirigeerde gedurende 40 jaren de kapel van baron Bossangi te

Gross-Boschan. Van zijn talrijke compositiën zijn slechts eenige kerkmuziek-

stukken en klavierstukken in druk verschenen.

Kauer (Ferdinand), componist, geb. 8 Jan. 1751 te Klein-Thaya in

Moravië, leerde op jeugdigen leeftijd het klavier- en het orgelspel en deed

reeds vroegtijdig dienst als organist in het Jezuïeten-coUegie te Znaiai, later

te Tyrnau. Te Weenen ontving hij onderricht in het contrapunt vaa H e i-

denreich, werd 1795 muziekdirecteur en eerste violist aan het theatervan

M a r i n e 1 1 i te Weenen en later kapelmeester en componist aan verschillende

andere schouwburgen van Oostenrijks hoofdstad. Dat zijn muziek hem tot

lieveling van het Weener publiek maakte, hielp hem weinig en beschermde

hem niet tegen armoede. Nog op hoogen leeftijd was hij verplicht, als altist

in het theater van Leopoldstadt mede te werken, ten einde op die wijze een

karig stuk brood te verdienen. Het weinige dat hij bezat veiloor hij 1830,

ten gevolge der overstrooming vanden Donau. Hij stierf 13 April 1831. Onder

zijn talrijke compositiën behooren niet minder dan 200 opera's en zangspelen

;

zijn meest bekend werk is Bas Donauweibc/ien, met hetwelk de Duitsche

tooneeldirecteuren, doch niet de componist, belangrijke sommen verdiend heb-

ben. Zijn overige compositiën bestaan in oratoria, o. a. Die Sündjiuth^ meer

dan 20 Missen, symphonieen, quartetten, trio's, concerten, sonates, dansen en

marschen. Ook bestaan er van hem leerboeken voor verschillende instiumenten.

Kauffmann (Georg Friedrich), componist, geb. 14 Febr. 1679 te

Ostermondra, een dorp in Thuringen, was hoforganist en later kapelmeester

te Merseburg, waar hij 1735 stierf. Van zijn compositiën kent men: Har-

monische Seelenlust musicalischer Gönner und Fre2C7ide, d. i. hurtze^ jedoch

nach hesonderem Genie und guter Grace elaborirte Prdltidia iwn 2, 3 und

4 Stimmen über die heJcantitesten Ckoral-Lieder (Leipzig, 1733—36j. Zijn

overige compositiën, evenzoo een theoretisch werk, getiteld: Ausführüche Ein-

leitung zur alten und neuen fVissenscAaft der edlen Musik, zijn in manus-

cript gebleveri.

Kaufmaun (J o h a n n G o 1 1 f r i e d) , vervaardiger van ilui torgels en speel-

werken, geb. 1752 te Siegraar bij Chemnitz, gesl. 1818 te Frankfort a. d. M.

17*
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Kanfmann /Friedrich), zoon van den vorige, geb. 1785 te Dresden,

vond met zijn vader het Belloneon, een instrument met natuurlijke trom-

petten en pauken, en later het Harmonichord (z. dit) uit. Voor laatst-

genoemd instrument schreef Karl Maria von Weber een Rondo met

orkestbegeleiding. Na zijns vaders dood vestigde K. zich, op verzoek van den

koning van Saksen, te Dresden en maakte van tijd tot tijd kunstreizen met

de door hem uitgevonden instrumenten, onder welke ook het Symphonion
(z. dit) behoort. Hij stierf 1866,

Kaufmaiin (Friedrich Theo dor), zoon van den vorige, geb. 1812 te

Dresden, is de uitvinder van het Ore hes tri on (z. dit), dat 1852 op de

tentoonstelling te Londen grooten opgang maakte. Hij stierf 1872 te Dresden.

Kaufmaun (Johann), violoncellist, geb. omstreeks 1760 te Stuttgart, was

lid der hofkapel aldaar en stierf 1834 als muziekonderwijzer aan het semina-

rium te Maulbronn. — Zijn echtgenoote, Julie Schubart, dochter van den

bekenden dichter Chr. Fr. Dan. S.
,
geb. 1769 te Stuttgart, was een uit-

muntende zangeres en een lieveling van het publiek in haar geboortestad. Zij

stierf 1802.

Kanfmann (Karl), organist, geb. 1766 te Berlijn, aldaar gest. 13 Sept.

1808. Zijn compositiën bestaan in orgelconcerten, cantates, liederen en kla-

viercompositiën. Gedrukt zijn van hem variatiën voor klavier op een thema

uit Mar tin 's Baum der Diana.

Kauscll (Johann Joseph), Duitsch geleerde, geb. 1751 te Löwenberg

in Silezië, gest. 1825 als „Medicinalrath" te Liegnitz, is op muzikaal gebied

bekend door zijn belangrijke verhandeling: Psychologische Abhandlung über den

Emjluss der Töne und insèesondere der Musik auf die Seele, nebst einem An-

hange üher den unmittelbaren Zwech der schotten Künste (Breslau, 1782).

Kauth-Graff, klavierspeelster te Berlijn, leefde op het einde der 18e eeuw

en vervaardigde vele compositiën voor klavier. Een harer concerten werd

1792 door Joh. Bern. Hummel voorgedragen.

Rauwenberg' of Canwenberg' (Ka rel), Nederlandsch toonkunstenaar uit

den aanvang der 18e eeuw, is bekend door de volgende werken : Jan van

Elslands Dankbaare Naagedagten en Geboorte Gezangen, op de blijde en heyl-

ryke verschijninge, van 't licht der genade Jezus Christus j of de Geboortevan

onzen Heiland en Zaligmaker, begreepen in twintig Zangstukken, met Zang-

kunst verrijkt door C. Cauwenberg en If. Yermooten (Haarlem, W. H. van

Hulkenroy, 1718; tweede druk, 1739; vierde, 1764) en Stichtelijke Men-

gelzangen, verzameld uit veelderhande Schriften^ en op Muzijk gehragt door

C. Cauwenberg, W. Vermooten en andere voorname Meesters (Haarlem, Wed.

van Hulkenroy en Zoon, 1726; tweede druk, 1736).

Kayser (And re as), orgelmaker, geb. in den aanvang der 18e eeuw te

Ji
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Ohorn bij Pulsnitz in de Ober-Lausitz, leerde zijn kunst bij Ulisch in Rus-

land en werkte twaalf jaren bij Silbernnann te Freiburg, drie jaren bij

Domitius te Zittau, negentien jaren bij Grabner te Dresden en zes jaren

bij Schone te Freiberg. Een eigen fabriek schijnt hij niet gehad te heb-

ben. Hij stierf omstreeks 1767 te Pulsnitz.

Kayser (Johann Christian), orgelmaker, neef van den voorgaande, geb.

1750 te Ohorn, vervaardigde vele uitstekende orgels in Saksen en Bohème.

Kayser (Heinrich Ernst), viohst, geb. 16 April 1815 te Altona, was

1840— 1857 lid van het schouwburgorkest te Hamburg, waar hij als mu-

ziekonderwijzer gevestigd was. Zijn compositiën bestaan in stukken voor

viool.

Kazynski (Victor), Russisch componist, geb. 18 Dec. 1812 te Wilna,

was de zoon van een zanger en tooneeldirecteur en ontving onderricht in de

compositie van Elsner te Warschau. Naar Wilna teruggekeerd, bracht hij

'1840 zijn muziek voor het drama Fetiella^ later zijn opera Le juif erranf ten

gehoore; deze werken nnaakten grooten opgang. Daarop vestigde K. zich te

Petersburg, maakte 1844 in gezelschap van Alexis Lvoff een kunstreis

door Duitschland en gaf bij zijn terugkomst te Petersburg een beschrijving

dezer reis in het licht. Hij werd 1845 tot orkestdirecteur aan het keizerlijk

theater benoemd en liet er 1848 een nieuwe opera vertoonen, welks Fransche

titel luidt: Mari et femme. Zijn overige compositiën bestaan in ouvertures,

cantates, koren, concerten voor klavier en voor viool en in een aantal lie-

deren en dansen.

Kechlina, z. kerlino.

Keek (Johann), als monnik bekend onder den naam Joannes Augus-

tinus, geb. te Gingen, in het diocees Augsburg, was professor in de theologie

en kwam 1450 in het Benedictijnerklooster aan de Tegnersee. Een doorhem

1442 vervaardigde verhandeling, getiteld: Introductorium musicae^ is in de

Script, eccl. van G er bert (IH, 319—329) opgenomen.

Keeble (John), Engelsch organist, geb. 1711 te Chichester, was een leerling

van Dr. Pepusch en volgde 1737 Thomas Roseingrave op als orgnnist

aan de St. George-kerk, later ook aan Ranelagh Gardens, te Londen.

Hij gaf 1784 in het licht The Theori/ of Harmonies or cm Ilhcstration of the

Grecian Harmonica en, in vereeniging met Kirkmann, 40 Interludes tohe

played letween the verses of the Psalms. Hij stierf 24 Dec. 1786.

Keelstem, z. stem.

Keeper of Hartball, Engelsch kerkcomponist uit de 16« eeuw, gaf 1574

vier bundels psalmen in het licht.

Keerberft'CD (Jan), boek- en muziekdrukker te Antwerpen, aldaar geb.

20 Febr. 1565, gaf 1605 zijn eerste werk uit. — Zijn zoon, mede Jan v. K.
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genaamd, was 24 April 1588 te Antwerpen geboren en associeerde zich 1624

met Hieronymus Verdussen.

Kefer (Louis), violist, geb. 6 Dec. 1842 te Jamles bij Namen, ontving

het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, bezocht vervolgens de mu-

ziekschool te Namen en daarna het conservatoire te Brussel, waar hy 1862

den eersten prijs in de viool- en de harmonieklasse behaalde. In hetzelfde

jaar werd hij eerste violist aan den Muntschouwburg en adjunct-leeraar aan

het conservatoire, later ook aanvoerder der eerste violen in de concerten van

dat instituut. Zijn studiën in het vioolspel had hij 1864—66 voortgezet onder

leiding van Léonard, en 1865 behaalde b'ij den eersten prijs in de com-

positie. Tot 1873 bleef hij te Brussel en werd in dat jaar directeur der

muziekschool te Verviers en directeur van verschillende muziekvereenigingen

daar ter stede.

Keferstein (Gustav Adolph), geb. 13 Dec. 1799 te CröUwitz bij Halle,

studeerde in de theologie, doch legde zich ook met ijver op de muziek toe

en schreef onder den pseudoniem K. Stein vele artikelen in tijdschriften voor

muziek, o. a. in de Neue Zeitschrift für Musik en Cdcilia. Hij was een

vriend van Robert Schumann, die door zijn bemiddeling den doctors-

titel verkreeg. Hij stierf 19 Jan. 1861 als predikant 1e Wickerstadt in

Thuringen.

Kegel (Emanuel), componist, geb. 1655 te Gera, gest. 23 Juni 1724

te Breslau, was kapelmeester van den graaf van Reuss en organist aan de

hoofdkerk te Gera. Zijn compositiën zijn in manuscript gebleven.

Keg'el (L u d w i g H e i n r i c h) , zoon van den vorige, geb. 25 Oct. 1 705 te

Gera, werd 1726 organist aan de S al vator-kerk aldaar. De graaf van Reuss

zond hem 1732 naar Gotha, ten einde bij Stol zei in de compositie te stu-

deeren. Hij was 1770 nog in leven. Van zijn compositiën is niets in druk

verschenen.

Kegel (Ghristian Heinrich), afstammeling van den vorige, was orga-

nist te Gera en gaf een orgelschool in het licht.

Kegel (Karl Ghristian), organist, geb. 30 Sept. 1770 te Frankenleben

bij Merseburg, was omstreeks 1807 schoolmeester te Ganglofsnümmern bij

Erfurt en had van Kittel en Fischer onderricht in de compositie en het

orgelspel gebad. Een door hem vervaardigd leerboek voor orgel verscheen bij

Breitkopf en Hartel te Leipzig in druk. Hij stierf 18 Jan. 1843.

Kegelmann (Johann), Duitsch trompettist en contrapuntist uit de eerste

helft der 16e eeuw te Koningsbergen in Piuisen.

Kegelvormig of conisch noemt men die orgelpijpen, welke van boven spits

toeloopen, gelijk de Gemshoorn, de Spitsgam ba en anderen; óf van onde-

ren nauwer dan van boven zijn, gelijk de Dulciaan, de Salicet, e. a.
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Kehl (Johann Balthasar), Duitsch componist en organist, geb. in de

eerste helft der '18e eeuw te Koburt^, was eerst organist te Erlangen en later

cantor te Bayreuth. Omstreeks 1780 werd hij blind en stierf korten tijd

daarna. Men kent van hem de oratoria Vie Hirten bei der Krippe zu BetJi-

lehem en Die Pilgnme aiif Goh/ofha, cantates, liederen, klaviersonates en ver-

zamelingen koralen.

Kelllkopf, Hoogd., strottenhoofd; z. dit.

Kelilton, keeltoon; z. stem.

Keifer (Ghristian), Duitsch monnik en componist, was in den aanvang

der 17e eeuw organist in het klooster Auge in Beieren en stierf 12 April

1627. Van zijn compositiën voert Draudius in z\]Xi Biblioteca classica d^diU

:

Odue soporiferae ad infautulum lethlehemiticum sapiendum 4; vooum (Augs-

burg, 1612) en Flores musici (Ingolstadt, 1618); laatstgenoemd wei'k bevat

verschillende gezangen en een zesstemmige Mis.

Keil (Johann), hoornvirtuoos, geb. op het einde der 18e eeuw, leefde te

Praag en maakte 1842, in gezelschap zijner dochter, die zangeres was, een

kunstreis.

Keil (Josephine), leerlinge van Payr, bespeelde met talent de Phys-

harmonica (z. dit) en liet zich in de jaren 1820—1824 met veel bijval

Ie Weenen hooren.

Keilliolz (Ghristian e Elisabeth), zangeres, geb. 1764 te Pirna, be-

trad op vijftienjarigen leeftijd het tooneel te Mannheim en begaf zich 1792

naar Amsterdam, waar zij gedurende drie jaren aan den Hoogduitschen schouw-

burg verbonden was. Vervolgens ging zij naar Kassei, waar zij in de opera's

van Mozart en van Ben da grooten opgang maakte en met den zanger

Hassloch in het huwelijk trad. Omstreeks 1804 trok zij zich uit het open-

bare leven terug.

Keinspeck (Michael), door sommigen Reinsbeck en Kiens beek

genoemd, muziektheoreticus uit de 15e eeuw, schreef o. a. een werk, getiteld

:

Lilium musice plane (ülm, 1497; Augsburg, 1498 en 1500); het behoort

tot de oudste gedrukte muziekboeken.

Keiser (Rein hard), een der oudste Duitsche operacomponisten, geb.

1673 op een reis zijner ouders van Leipzig naar Weissenfels, ontving het

eerste onderricht in de muziek van zijn vader, die hem tot ontwikkeling van

zijn talent naar Leipzig zond, waar hij leerling aan de Thom as -school en

student aan de universiteit werd. Reeds 1692 werd een door hem gecom-

poneerd herdersspel, Ismene^ te Wolfenbuttel vertoond. Een tweede soort-

gelijk werk, Basilins^ dat, evenals het eerste, van Duitschen tekst voorzien

was, werd 1694 te Hamburg ten tooneele gevoerd. In deze stad bleef hij

gedurende veertig jaren werkzaam en werd er de lieveling van het publiek.
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Bijna geen jaar ging voorbij, zonder dat eenige opera's van hem het licht

zagen. Volgens G er her heeft hij er ongeveer 116 vervaardigd. In den win-

ter van het jaar 1700 gaf K. met Mattheson, destijds zanger aan de Opera

te Hamburg, concerten, die in alle opzichten merkwaardig waren: de beste

virtuozen en de schoonste zangeressen brachten er de meesterstukken van dien

tgd ten gehoore, en den toehoorders, die, evenals K. zelf, in de prachtigste

kleederen verschenen, werd keur van spijs en drank toegediend. Drie jaren

later pachtte hij, in vereeniging met een geleerde, Drüsike genaamd, de

Hamburgsche Opera en maakte met die onderneming aanvankelijk goede zaken.

Doch de verkwisting van K. en zijn compagnon was oorzaak, dat de Opera 1706

te niet ging. Beiden waren genoodzaakt Hamburg te verlaten. K. keerde eerst

1709 terug; althans in dat jaar kwamen weder nieuwe opera's van zijn com-

positie {Helena, Hetiates uncl Oli/mpia, Besiderius, Orpheus e. a.) ten tooneele.

Een rijk huwelijk met de dochter van den patriciër en »Rathsmusiker" 01-

d en burg bracht hem weder in finantiëel gunstige omstandigheden en stelde

hem in staat, op denzelfden grooten voet als vroeger te leven. In vereeniging

met zijn vriend Mattheson gaf hij 1716 weder concerten, bezocht 1722

Kopenhagen, waar hij eenige instrumentale werken schreef en den titel van

koninklijk kapelmeester verkreeg, en werd 1728 cantor en canonicus aan de

Katharina-kerk te Hamburg. Voor deze kerk, waarin ook zijn echtgenoote,

een uitstekende zangeres, herhaalde malen zong, vervaardigde hij vele com-

positiën. Na den dood zijner vrouw (1735) begaf K. zich naar zijn dochter,

die hofzangeres te Kopenhagen was, en stierf daar ter plaatse 12 Sept. 1739.

Kei s er oefende grooten invloed uit op de ontwikkeling der dramatische

muziek in Duitschland. In tegenstelling van zijn voorganger op het gebied

der opera, J. S. Kusser, die de Fransche en Italiaansche opera's in Ham-

burg invoerde, beijverde hij zich, der Duitsche muziek een eervolle plaats toe

te kennen. Niet alleen componeerde hij Duitsche teksten, maar hij streefde er

ook naar, met behulp der muziek aan de woorden de juiste uitdrukking

te geven. Dit blijkt o. a. uit zijn voorrede voor de Divertimenti serenissimi

delle Cantate, Duette ed Arie diverse senza Strometiti (Hamburg, 1713),

waarin hij o. a. het volgende zegt:

«Die Anzahl derer ist nicht gar zu gross, die das wahre Ziel der Music erreicht, icli will

sagen, die natürliche Ausdrückung einer jeden emphatischen Figur der Poëten bey jegligeu Af-

fect, worinaen das Meisterstiick hauptsachlich bestehet. Zu solcher Ausdrückung des Affects aber

ist nicbts so sehr als eine Opera geschickt, als gleichsam der Zirckel, worinnen derselbe rou-

liren, und wann der Musicus einen Poëten antrifft der ihm fast in jedem Auftritt neue Inven-

tiones darzu an die Hand giebt, so kann man derselben Fahigkeiten daraus bald erkennen, wann

die Schaubiihne eröfFnet und die Geschickliehkeit des Acteurs des Poëtes als Musici Expressioneu

natürlicb hervorzubringen weiss, wovon bisher, mit dem Applause des vernüuftigen Auditorii viel

Exempel gesehen, die sich bald aJs ein unschuldiges Opffer der Iphigenia und darinnen die
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Vaterliclie Gelassenheit eines Agaraemnonis und Mütterliche Liebe einer Clitemnestra, bald in

der Octavia das schiichterne Gewissen eines Nero; bald in der Lucretia die verstellte Thorbeit

eines Brutus, und eine um ihre Ehre eifernde Dame; bald in Masaniello die Raserey eines

hitzigen tummea Empörers, mit der Zartlicbkeit einer getreuen Mariana und im böcbsten Grad

ungetreuen Antonio; bald in Sueno die scbulfüchsige Liebe eines Thales; bald in Desiderio die

Caracteres eines grossmüthigen Printzen, Wüthricbs, unrechtmassig verstossenen, und daher eifern-

den Gemahlin und Gegentbeils ; bald in Cato ein eigensinniger, strenger, aber dabey woblmei-

nender Patriote; bald in Pompejus zween gleicbe Ebrsücbtige um das Regimentsruder hefftig

streitende Helden sammt der grössten Tendresse einer Porcis und Cephalis oder Tancredo und

Corinde in der Person der Aemilia und Pompejus, danachst in allen schier die unterschiedenen

Passionen der unschuldig Sterbenden oder Ermordeten gezeigt, und zwar nicht mit leeren Er-

zahlungen, nach Art der Alten, sonderu nach der wahren Natur, mit immer neuen dabey vor-

zukommenden Umstanden."

Het behoeft nauwlijks gezegd, dat bij K eiser de karakteristiek nog niet

zoo ontwikkeld is als b. v. bij Gluck ; doch zijn Franschen en Italiaanschen tij d-

genooten was hij in dit opzicht vooruit. Zijn Aria's onderscheiden zich van die

der Italianen voornamelijk hierdoor, dat zij niet uit het Motet, maar uit het

Duitsche lied ontstaan zijn. De groote zorg, die hij aan het trouw weder-

geven van den tekst besteedde, bracht hem er toe, den Liedvorm aan zijn

aria's ten gronde te leggen. Zijn rhythmiek is meer ontwikkeld dan zijn har-

moniek, die nog zeer armoedig is, hetgeen ten gevolge heeft, dat de karak-

teristiek zijner personen niet zoo juist is, als de componist het bedoeld heeft.

Hoe het zij, aan K. komt de verdienste toe, de Duitsche dramatische muziek

op een nieuwen weg gebracht te hebben. Zijn tijdgenooten schatten hem hoog.

Mattheson en Telemann, wier theoretische werken grootendeels op zijn

compositiën steunen, noemden hem den eersten dramatischen componist van

de wereld. Ook op Handel en Bach heeft hij invloed uitgeoefend.

E. O. Lindner heeft in zijn geschrift Die erste stellende deuiscJie Oper

(Berlijn, 1855) een volledige lijst der compositiën van K. gegeven. Behalve

opera's bevinden zich daaronder oratoria, motetten, cantates, serenades en

allerlei gezangen.

Kéler (Bé la), in het Duitsch Albert von Kéler genaamd, componist

van dansmuziek, geb. 13 Februari 1820 te Bartfeld in Hongarije, hield zich

aanvankelijk met de studie der rechtsgeleerdheid, vervolgens met die der land-

bouwkunde bezig, doch wijdde zich ten slotte aan de muziek en ontving

onderricht in de compositie van Schlesinger en van Sechter te Weenen,

waar hij ook als violist in een orkest werkzaam was. Hij werd 1854 direc-

teur eener kapel te Berlijn, die vroeger onder leiding van Gung'1 had ge-

staan, en maakte aldaar als solo-violist en danscomponist grooten opgang.

Maar reeds op het einde van 1855 begaf hij zich weder naar Weenen en

werd directeur der kapel van Lanner, na den dood van Aug. Lanner.

Dezen post verwisselde hij 1856 met dien van kapelmeester van een infanterie-



266

regiment te Weenen en was als zoodanig werkzaam tot 1863, toen hij tot

reginients-muziekdirecteur te Wiesbaden werd benoemd. Aldaar dirigeerde hij

'1867— 1873 ook de badhuisconcerten. In laatstgenoemd jaar nam hij, om redenen

van gezondheid, zijn ontslag. Hij heeft ongeveer 110 compositiën geschreven.

Keiler (Andreas), Duitsch componist, was omstreeks 1696 hoforganist

te Heidelberg en behoorde tot de goede componisten van dien tijd.

Keiler (Michael Heinrich), organist, geb. 1638 te Nordhausen, ont-

ving onderricht van Bernhardt Meyer, werd 1658 cantor te Berga en

1662 organist te Frankenhausen, waar hij 20 Mei 1710 stierf. Van zijn

compositiën worden gevarieerde koralen vopr orgel door Walt her geprezen.

Keiler (Gottfried), Duitsch klavierspeler, vestigde zich in den aanvang

der 18e eeuw te Londen, waar hij beroemd werd, te oordeelen naar de voor-

rede van een na zijn dood verschenen werk, waarin hij »tlie late famous

G. Keiler" genoemd werd. Hij stierf omstreeks 1721 te Londen. Van

zijn werken zijn in druk verschenen: 6 Sonate a cinque cioè a 2 violini,

tromla o ohoe, viola e continuo (Londen, 1710); 6 Sonate a 2 Jlauti e lasso

continuo (Amsterdam, Rog er) en A complete Melkod for attaïning to play a

tJiorough-hass, etc. Laatstgenoemd werk wordt door Hawkins de tweede

Engelsche generale bas-methode genoemd.

Keiler (Johann Michael), componist, geb. 29 Dec. 1800 te Oberelchin-

gen bij Ulm, was organist aan de Georgs- en de Ulrichs-kerk te

Augsburg, werd 1835 zangmeester en 1837 koordirecteur aan de Step h an s-

kerk en 1839 Domkapelmeester. Hij stierf te Augsburg 3 April 1865 en

werd opgevolgd door zijn leerling Karl Kempter. Zijn compositiën bestaan

in kerkmuziek; daaronder bevindt zich het Canticum Zachariae, dat nog jaar-

lijks in de Goede Week te Augsburg uitgevoerd wordt.

Keiler (Karl), fluitist en componist, geb. 16 Oct. 1784 te Dessau, was

lid der koninklijke kapel te Berlijn en later der hofkapel te Kassei, waar hij

ook de koningin van Westfalen in den zang en in het guitaarspel onderwees.

Na de opheffing der Fransche heerschappij te Kassei ging hij als hofmusicus

naar Stultgart, waar hij echter slechts twee jaren bleef, en maakte vervolgens

kunstreizen door Duitschland, Hongarije, Frankrijk en Nederland en werd ein-

delijk kapelmeester van den vorst von Fürstenberg te Donaueschingen.

Hij bleef aldaar tot 1849 en vestigde zich daarna te Schaflhausen, waar hij

19 Juli 1855 stierf. Zijn compositiën voor fluit, maar meer nog zijn gezan-

gen, o. a. Der Blinde, ^^ffelft, Leutchen, mir vom Wagen dodC en i>Kennst

du der Liehe Sehnen", waren in Duitschland zeer gezocht. — Zijn echtge-

noote, Wilhelmine Meier hofer, geb. 1809 te Karlsruhe, was een ver-

dienstelijke zangeres.

Keiler (Max), organist en componist, geb. 1770 te Frostberg, ontving
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onderricht van zijn broeder, Joseph K., dien hij 1788 als organist aan het

Benedictijner-klooster Seeon opvolgde. Omstreeks 1798 kwam hij te Burg-

hausen en werd drie jaren later organist aan de kapel te Alt-Ottingen, waar hij

4855 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.

Keiler (Andreas), violoncellist, geb. 9 Februari 1805 te Maastricht, was

aldaar directem- der Société royale d 'harmonie en van de concerten

der sociëteit Mo mus. Onder zijn conapositiën bevinden zich phantasieën voor

violoncel.

Kellermann (Christian), violoncelvirtuoos, geb. 27 Jan. 1815 te Ran-

ders op Jutland, begaf zich 1830 naar Weenen, waar hij onder leiding van

Merk studeerde. Hij maakte kunstreizen door Oostenrijk en Hongarije en

liet zich 1837 ook te Petersburg hooren, waar hij, evenals overal elders,

groot succes had. Van Rusland begaf hij zich naar Duitschland, maakte, in

gezelschap van 01e Buil, een kunstreis door het noorden van Europa en

werd 1847 solo-violoncellist der koninklijke kapel te Kopenhagen. Deze be-

trekking verhinderde hem echter niet, nu en dan kunstreizen te maken. Zoo

bezocht hij 1861 Italië, liet zich het volgend jaar ook te Stettin, Dantzig,

Koningsbergen en \Yilna hooren en reisde 186-4 met-Carlott a Patti,

Laub en Jaell. Op deze laatste reis echter werd hij ongesteld, keerde naar

Kopenhagen terug en stierf aldaar 3 Dec. 1866. Van zijn compositiën voor

violoncel zijn slechts weinige in druk verschenen.

Kellner (D a v i d) , luitenist en hoofdman in Zweedschen (volgens anderen

in Hamburgschen) dienst, leefde in de eerste helft der 18^ eeuw. Hij schreef

o. a. een werk, getiteld : TreulicJier Vnterricht im General-Bass, worinnen alle

Wexilauftïgheit vermieden, uncl dennoch ganz deuilich und umstcindüch vielerley

neuerfundene Vortheile an die Hand gegehen loerden. Van dit werk, oor-

spronkelijk in het Zweedsch geschreven, zagen vele uitgaven in het Duitsch

het licht.

Kellner (Johann Peter), componist, geb. 24 Sept. 1705 te Grafenrode

in Thuringen, was cantor te Frankenhayn en sedert 1727 op zijn geboorte-

plaats, waar hij 1788 stierf. Als organist en componist was hij gunstig be-

kend. Onder den titel van Certamen mnsiciim verscheen van hem een werk,

bevattende Préludes, Fuga's, AUemandes, Sarabandes enz., voor klavier. Een

ander werk van hem, getiteld Manipulus musices, bestaat uit vier bundels

orgelstukken. Vele zijner compositiën zijn in manuscript gebleven.

Kellner (Johann Christoph), zoon van den vorige, geb. 15 Aug.

1736 te Grafenrode, ontving onderricht van zijn vader en van Benda te

Gotha. Hij maakte een groote kunstreis door Duitschland en Nederland,

woonde geruimen tijd te 's Hage en te Amsterdam en werd eindelijk organist

aan de katholieke hofkerk te Kassei, waar hij 1803 stierf. Van zijn werken
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verschenen in druk sonates en andere stukken voor klavier, compositiën voor

orgel, de 1782 te Kassei vertoonde operette Die Schadenfreude en een leer-

boek, getiteld: Grundrlss des Generalhasses (Leipzig, 1788; zevende uitgave

1796). Eeiiige Passie-oratoria, waaronder Die Empfindnngen bei dem Tode

des Erlösers^ alsmede vele kerkmuziek en feestcantates, zijn in manuscript

gebleven.

Kellner (Georg Christoph), litterator en onderwijzer te Mannheim,

waar hij Sept. 1808 stierf, is op muzikaal gebied bekend door de geschriften

Üeher die CharaJctensüh der Tonarien (Breslau, 1790) en Ideen zu einer

neuen Theorie der schonen Künste ülerliaiipt und der Tonkunst inslesondere

(in het Beutsclies Magazin van Eggers, 1800). Ook heeft hy liederen gecom-

poneerd en een Neue Clavierschule für Anfdnger geschreven.

Kellner (Johann Sigismund), componist, geb. 1765 in Sileziê, was

cantor aan de B erna r dus-kerk te Breslau en stierf als zoodanig 13 Nov.

1811. Zijn talrijke werken zijn meest alle in manuscript gebleven.

Kellner (Ernst August), zanger en klavierspeler, vermoedelijk een

kleinzoon van Johann Christoph, geb. 26 Jan. 1792 te Windsor, ont-

ving het eerste onderricht in den zang van Pearson en begaf zich 1815

naar Italië, waar hij onder leiding van de beste zangers, als Nozzari,

Crescentini, Casella, studeerde. Naar Engeland teruggekeerd, maakte

hij als zanger en klavierspeler groeten opgang, vooral toen hij zich met de

zangeres Catalani op concerten liet hooren. In 1824 zong hij aan het

Fenice-theater te Venetië, ging vervolgens naar Bologna, 1828 naar Peters-

burg, bevond zich 1833 te Parijs en keerde daarna naar Londen terug, waar

hij een betrekking als organist verkreeg en 1839 stierf. Zijn compositiën,

waaronder een opera: Poland, zijn in manuscript gebleven.

Kellner (Gustav), klavierspeler en componist, geb. 1809 te Weida in

Saksen-Weimar, was muziekdirecteur te Potsdam en sedert 1838 klavier-

onderwijzer te Weimar, waar hij 24 Febr. 1849 stierf. Van zijn compositiën

zijn sonates voor klavier, liederen en meerstemmige gezangen in druk verschenen.

Kellner (Pau lus), genaamd Szakolozensis, was omstreeks 1657 in-

strumentist en componist te Neurenberg.

Kellog' (Cl ara Louise), Amerikaansche zangeres, geb. 1842 te Sunter-

ville in Zuid-Carolina, ontving haar muzikale opleiding te Nieuw- York, waar

zij in den winter 1864—65 groeten opgang maakte als Mar gare t ha in de

Faust van Gounod. Zij kwam 1867 te Londen en was daar tot 1869 aan

de Opera der Koningin verbonden. Vervolgens maakte zij een kunstreis door

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, verscheen 1872 weder in de Opera

te Londen, keerde daarop naar Nieuw-York terug en vormde aldaar 1874 een

Engelsch opera-gezelschap, dat onder haar leiding goede zaken maakte.
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Kelly (Michael), componist en zanger, geb. omstreeks 1764 te Dublin,

ontving onderricht in den zang van R.auzzini, op wiens aanraden zijn vader

hem naar Italië zond. Alvorens Dublin te verlaten, trad hij met goed gevolg

in eenige opera's op. Te Napels studeerde hij hoofdzakelijk onder leiding van

Aprile, met wien hij Palermo, Florence, Bologna, Venetië, en ten slolte ook

Weenen bezocht. In laatstgenoemde stad maakte hij kennis metMozart, die

in zijn Nozze di Figaro de rollen van Basilio en Don Gurzio met het

oog op Kelly (wiens naam hij spelt: Occhely) schreef. In 1787 verliet

hij Weenen, trad in het theater Drury Lane op en zong ook op de Han-

del -concerten en bij de uitvoeringen van oude muziek. Als componist werd

hij 1789 het eerst bekend, en wel door de opera's False Appearances en

FasJiionahle Friends, en tot 1820 leverde hij niet minder dan 62 opera's, als-

mede een groot aantal gezangen met Engelschen, ItaUaanschen en Franschen

tekst. In 1793 werd hij aan het King's Theatre verbonden en was ge-

durende eenige jaren directeur van dien schouwburg. Een 1802 door hem

opgerichte muziekhandel ging 1811 te niet. Daarna begon hij een wijnzaak,

en deze omstandigheid, in verband met het vermoeden, dat sommige zijner

compositiën aan vreemde bronnen ontleend waren, gaf Sheridan aanleiding

tot het voorstel, om boven den winkel van K. het volgend uithangbord te

plaatsen: ^^Michael Kelly, Composer of Wines and Importer of Music. Het

laatste optreden van K. als zanger geschiedde 1811 te Dublin. Hij stierf

9 Oct. 1826 te Margate. — Behalve zijn vele compositiën schreef hij nog een

werkje, getiteld: Reminiscences, dat vele belangrijke mededeelingen aangaande

Mozart bevat.

Kelly (Earl of), Engelsch violist en componist, ontving zijn muzikale op-

leiding te Mannheim en schreef vele compositiën, o. a. de opera's Feudal

iimes en Beard of blue. Hij stierf 1789 te Londen.

Relway (Joseph), ook Kellway geschreven, een leerling van Ge mi-

ni ani, was organist aan de St. Michael s -kerk, Cornhill te Londen, later,

1736, aan de St. Martin-in-the Fields. Bij de komst van koningin

G har lot te in Engeland werd K. tot haar muziekonderwijzer benoemd. Het

harpsichord bespeelde hij met groot talent, en vooral zijn voordracht der mu-

ziek van Scarlatti werd zeer geroemd. Ook in de vrije phantasie op het

orgel muntte hy uit, en zijn spel lokte vele beroemde kunstenaars, o. a.

Handel, naar de kerk. Volgens Burney was zijn spel vol van ïmasterly

•wildness . . . bold, rapid and fanciful." Hij stierf 1782. — Van zijn compo-

sitiën zijn sonates voor harpsichord verschenen, die by zijn vrije phantasieën

verre ten achteren staan.

Kelway (Thomas), broeder van den vorige, volgde 1720 John Rea-

ding op als organist aan de kathedraal te Chichester. In de manuscripten-
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verzameling dier kerk bevinden zich zeven door hem gecomponeerde Services

en negen Anthems. Zijn Evening Service in h kleine terts is opgenomen in

de verzameling Cathedral Music van Piimbault, en twee andere zijn uitge-

geven door Novelle. K. stierf 21 Mei 1749.

Kelz (Johann Friedrich), violoncellist en componist, geb. 11 April

1786 te Berlijn, was tot 1801 bij den stadsmusicus Fuchs in de leer. Van

zijn oom, A. F. Metke, ontving hij onderricht in het violoncelspel, werd

lid der kapel van den hertog van Brunswijk-Oels, zette na 's hertogs dood

zijn studiën voort onder leiding van Du port en werd 1811 kamermusicus

en eerste violoncellist aan de koninklijke kapel te Berlijn, waar hij 1862 stierf.

Van zijn compositiën, waaronder motetten, psalmen, fuga's voor strijkinstru-

menten, liederen en vele instrumentale muziek, zijn ongeveer 300 in druk

verschenen.

Kelz (Matthaeus), Duitsch toonkunstenaar, geb. te Bautzen, studeerde

de muziek in Italië, werd 1626 cantor te Stargard en later te Sorau. Alen

kent van hem twee theoretische werken : Isagoge musicae en Tractatus de

arte componendi. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen : Operetta

nuova.) oder evangelische Sonntagssprüche^ von Advent lis Pahnarum, aiif eine

leichte, doch reine italienische VillanelUsche wie auch Biologen-Manier für drei

Stimmen (Leipzig, 1636); Primitim musicales seu Concentus novi harmonici,

aus Sonaten, Intraden, Balletten^ Sarahanden^ Allemanden, Gagliarden u. s. jo.

für 2 Violinen, Bass und Generalhass hestehend (Ulm, 1658) en Exercita-

tionum musicarum a Violino e Viola da Gamba etc. (Augsljurg, 1669).

Remble (Adelaïde), Engelsche zangeres, dochter van den tooneelspeler

Charles K.
,
geb. 1814 te Londen, liet zich aldaar op zestienjarigen leeftijd

voor het eerst in het openbaar hooren, doch behaalde bij dit eerste optreden,

evenals later op een muziekfeest te York, weinig succes. Beroemd werd zij

eerst, nadat zij 1835 te Parijs en 1836 in Duitschland gezongen had. Maar

vooral in Itahë, waarheen zij zich 1839 begeven had, vierde zij groote triom-

fen. Na haar terugkomst in Engeland, 1841, werd zij ook daar beroemd,

doch trok zich reeds 1843, ten gevolge van haar huwelijk met den rijken mar-

'

kies Caza Barg uilier y Sartorio, uit het openbare leven terug.

Kemmlein (Georg Michael), componist, geb. 1785 te Dingsleben in

Thuringen, ontving onderricht in de muziek van z'ijn vader, later van den

cantor Staep te Schleusingen. Hij studeerde 1806 te Jena in de theologie

en werd aldaar 1812 cantor en leeraar aan de burgerschool. Yan zijn tal-

rijke prijzenswaardige kerkmuziekstukken zijn slechts weinige in druk ver-

schenen (nl. in de Archive van Kalbitz).

Kemp (L. van), organist en klokkenist te Heusden in de jaren

1759-60.
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Kempe (Johann), Duitsch toonkunstenaar, was omstreeks 1619 cantor

te Winzig en behoorde tot de beste musici vati zijn tijd.

Kempher (Johann es), organist en klokkenist, geb. te Hoorn, was tot

1678 te Monnikendam, 1678— 91 te Kampen en 1691—1701 te Alkmaar

werkzaam. Hij stierf in laatstgenoemd jaar.

Kempis (Fiorenzo a), Italiaansch toonkunstenaar uit den aanvang der

18e eeuw, componeerde o. a. twaalf sonates voor viool, viola da gamba

en bas.

Kempis (Nicolaus a), Nederlandscli componist uit de 17e eeuw. Op de

Lijste der Instrumenten en BoecTcen van het Collegium Musicum UI t ra-

je et in um komt het volgende werk van hem voor: 6 Volum. a 1, 2, 3,

4, 5, 6 instrumente7i door ^(icolaus a Kempis gecomponeert. Antw. 1641

en 1649.

Kempis (Thomas a), Benedictijner-monnik en vermoedelijke vervaardiger

van het beroemde boek Imitationes Christi, geb. 1380 te Kempen, gest. 1471

te Zwolle, wordt hier aangevoerd wegens een bundel Chants liturgiques, die

door hem gedicht en gecomponeerd zouden zijn. Vergelijk dienaangaande het

artikel van Goussemaker in Le Messager des sciences historiques de la

Belgique (Gent, 1856).

Kempner (Selma), zangeres, geb. 1851 in Breslau, ontving haar muzikale

opleiding daar te lande en werd 1873 als zangeres aan de Hoogduitsche

Opera te Rotterdam verbonden, in welke betrekking zij nog heden werk-

zaam is.

Kempter (Friedrich), componist, geb. 17 Oct. 1810 te Limbach in

Beieren, werd 1841 leeraar in de muziek aan de kweekschool voor onder-

wijzers te Lauingen. Behalve vele kerkmuziek, cantates en liederen, schreef

hij ook eenige leerboeken: Unterricht und Uehungen im Generalbass, Aumvahl

systematisch geordneter Fingerühungen und ClaviersiücJce en Materialiefi zur

Erlernung eines gediegenen Orgelspiels.

Kempter (Karl), broeder van den vorige, geb. 17 Jan. 1819 te Lim-

bach, kwam 1831 als verdienstelijk orgelspeler te Augsburg, waar hij zijn

studiën onder leiding van Mich. Keiler voortzette en bij Dominik onder-

richt in het vioolspel nam. Zijn voornaamste bezigheid was een grondige

studie der compositiën van den ouden en nieuwen tijd, en reeds 1837 werd

hij organist aan de St. U Ir ichs-kerk, 1839 Domorganist en 1865, als opvolger

van zijn leermeester Keiler, Domkapelmeester te Augsburg. Hij stierf aldaar

11 Maart 1871. Het aantal zyner compositiën is zeer groot. Ongeveer 70

stukken zijn in druk verschenen; daaronder bevinden zich 20 Missen, 4 Ves-

pers, 15 Graduales en vele andere kerkmuziekstukken, alsmede de Oratoria

Johannes^ Maria, IHe Hirten von Bethlehem en Bie 0£enbarung des Herrn.
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Hij harmoniseerde ook de Duitsche kerkgezangen voor het diocees Augs-

burg (1859).

Kendall (John), organist aan de kerk van St. Mary-le-bone te Lon-

den, gaf 1780 een bundel orgelstukken in het licht.

Kenn (P.)i hoornvirtuoos, geb. onnstreeks 1759 in Duitschland, kwam

1782 te Parijs en werd een jaar later tweede hoornist in het orkest der

Groote Opera aldaar. Van 1791 tot 1802 was hij leeraar aan het conser-

vatoire. Zijn leerling Dauprat volgde hem 1808 aan de Opera op. Eenige

compositiën voor hoorn zijn van hem in druk verschenen.

Kennedy (Miss), Engelsche operazangeres, leefde in de tweede helft der

18e eeuw. Zij stierf 1781 te Londen.

Kennis (Guillaume Gommaire), vioolvirtuoos, geb. omstreeks 1720

te Lier in België, gest. 10 Mei 1789 als kapelmeester aan de St. Peters-

kerk te Leuven. Hij gold in zijn tijd voor den besten violist van België.

Keizerin Maria Theresia hoorde hem en was zoo verrukt van zijn spel,

dat zij hem een fraaie Stein er-viool ten geschenke gaf. Men vermoedt,

dat K. vele kunstreizen maakte en bepaaldelijk, dat hij Londen en Parijs be-

zocht; want in beide steden zijn vele zijner compositiën (grootendeels bestaande

in stukken voor viool) in druk verschenen.

Kennis (Guillaume Jean Jacques), zoon van den vorige, geb. 21 Mei

1768 te Leuven, ontving onderricht van zijn vader, dien hij als kapelmeester

aan de St. Pi eters -kerk opvolgde. Tijdens de Fransche Revolutie vestigde

hij zich als muziekonderwijzer te Antwerpen, waar hij 1803 kapelmeester

aan de Onze Lieve Vrouwe -kerk werd. Hij stierf aldaar 1845.

Kent (James), geb. 13 Maart 1700 te Winchester, ontving aldaar als

koorknaap aan de kathedraal het eerste onderricht in de muziek van V a u g-

han Richardson en ging vervolgens naar Londen, waar hij koorknaap aan

de koninklijke kapel werd. Op aanbeveling van den Deken John Dolben

verkreeg hij de betrekking van organist te Finedon in Northamptonshire,

werd vervolgens organist te Cambridge en 1737 aan de kathedraal te Win-

chester, waar hij 1776 stierf. Eenige zijner compositiën zijn opgenomen in

de verzamelingen Caihedral music van Boyce en Ilarmonia «acm van Page.

Kent Bu^le, Eng., ook Royal Kent Bugle genaamd, een soort van

Engelschen beugelhoorn, een verbetering van den Key Bugle (z. dit). Het

instrument ontleent zijn naam aan de omstandigheid, dat het, korten tijd na

zijn uitvinding, op een concert van den hertog van Kent te Dublin bespeeld

werd. Het had een omvang van hes tot c"'. Later werd het verdrongen

door de ventielinstrumenten.

Kepliesias, fluitspeler bij de Oude Grieken, wordt vermeld bij At hen aeus.

Kepler (Johann), beroemd astronoom, geb. 27 Dec. 1571 te Magstatt



273

in Wurtemberg, gest. 5 Nov. 1630 te Regensburg, is op muzikaal gebied

bekend wegens zijn Harmonices Mundi, waarin hij de muziek uit een philo-

sophisch oogpunt behandelt. De volledige titel van dit hoogst belangrijke

werk is : Harmonices Mundi libri V, quorum primus geo?neiricus, de figurarum

regularium, quae proportiones harmonicas co7istituunt, ortu ei demonüraüomlxis

;

sectmdus architectonicm, seu ex geomeirla figiirafa, de figurarum regularium

congruentia in plano vel in solido ; tertius proprie Harmonicas, de proporüonum

harmonicanim ortu ex figuris, deque natura et dij'erentiis rerum ad cantum

pertinentium, contra veteres; quartus metapht^sicus, psychologicus et astrologiacs,

de Rarmoniarum mentali essentia earumque generihus in mundo ; praeserlim

de harmonia radiorum, ex corporihus coelestihus in terram descendentibus, ejus-

que effectu in natura seu anima suhlunari et humana ; quinius asiro/wmicus

et metapliysicus de Earmoniis ahsolutissimus m.oiuum. coelestium ortuqut excen-

tricitatum ex proportionibus harmonicis (Linz, 1619).

Reras (z£>«?), Gr., benaming voor alle hoorninstrumenten bij de Grieken.

Keratine was de benaming voor den kromhoorn en voor de bazuin.

Rerber (Tohann Ghristoph), componist van dansmuziek, geb. 15 Mei

1658 te Oud-Brandenburg, was stadsmuzikant te Berlijn, waar hij 1713

tierf.

Rercado (MUe Le Sénéchal de) liet 1805 in de Opéra Comique te

Parijs een door haar gecomponeerd werk, getiteld : La Méprise volontaire ou

la doublé Legon^ vertoonen.

Rerckhove (Joseph), componist, geb. 26 September 1804 te Gent, ontving

het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, kapelmeester aan de Ga-

briël-kerk aldaar, vervolgens van Peter Verheyen. Hij bekleedde de

betrekking van zanger aan verschillende kerken en volgde 1839 Jean d ' Hol-

la n d r e op als kapelmeester aan de S o c i é t é du Saint S a u v e u r. Zij n

compositiëu bestaan in kerkmuziek.

Rerckhoff (Bernard), organist te Groningen, schreef een w^erkje, ge-

titeld : Beschrijving van het orgel en handleiding naar tvelke organisten de bij

het orgel ontstaande gebreken kunnen verbeteren en voorkomen (Uithuizen,

C. J Mekel, 1841). Van zijn compositiën zijn dansen voor klavier bekend.

Rerckboven (van den). Van dezen naam zijn in België de volgende toon-

kunstenaars bekend: Ignace, omstreeks 1731 zanger aan de koninklijke kapel

te Brussel; Jean Baptiste, zanger aan genoemde kapel; Abraham en

M e 1 c h i o r , organisten ter zelfder plaatse ; A n t o i n e , organist aan de S a i n t e -

Gudule; Pierre, lid der koninklijke kapel, en eindelijk nog een, wiens

voornaam niet bekend is; deze laatste was 1760 organist en ))maitre de cla-

vecin" aan de koninklijke kapel.

Rerckhoven of Rerchoveu (Luc van den), notendrukker te Biugge, gaf

IL 18
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aldaar 1651 zijn eerste werk met muziek uit. Hij was een zoon van den

Gentschen drukker Jan v. d. K. (1620—1653).

Keren. Hebreeuwsche benaming voor hoorninstrumenten.

Kergel (Sixtus), Duitsch orgebnaker uit den aanvang der 17e eeuw,

wordt door Praetorius in zijn Syntagma zeer geroemd.

lierkcantate noemt men een cantate, wier tekst een kerkehjke strek-

king heeft.

Kerkconcert (Ital. : concerto da chiesa), z. concert.

Kerk^ezan^, z. kerkmuziek.

Kerklied, z. kerkmuziek.

Kerkmuziek- In engen zin beteekent dit woord de muziek die in de

GhristeUjke Kerk gedurende de godsdienstoefening gezongen wordt. In uitge-

breiden zin verstaat men er onder alle van religieusen tekst voorziene mu-

ziek, ook al is z'y niet voor de uitvoering in de kerk bestemd.

Aangaande den aard van liet gezang der eerste Christenen is weinig met

zekerheid te zeggen. Sommigen nemen aan, dat het grootendeels uit Joodsche

Psalmen bestond, daar de .uit het Jodendom bekeerde Christenen hun Joodsche

zeden en gebruiken medebrachten : de Zaligmaker zelf hief bij de instelling van

het H. Sacrament des Altaars de Hallelpsalmen aan. Anderen daarentegen

beweren, dat de eerste Christelijke gezangen aan de Grieksche muziek ontleend

zijn, hetgeen door Kiesewetter {Geschichte der europ. ahendl, MusiJc, tweeden

druk, blz. 2) tegengesproken wordt, op grond, dat de Grieksche melodieën te

ingewikkeld waren om door ongeoefende kelen gezongen te worden en dat de

afschuw van het Heidendom bij de eerste Christenen te groot was, dan dat zij

de Heidensche gezangen overgenomen zouden hebben. Dit laatste argument

bewijst te veel; want met evenveel recht zou men kunnen zeggen, dat de

Christenen er niet aan dachten, de gezangen over te nemen van hen, die den

Zaligmaker gekruisigd hadden. Geheel nieuw kunnen hun gezangen ook niet ge-

weest zijn, daar ware kunst niet ^^mad!/^^ wordt, maar van lieverlede ontstaat. Der-

halve komt Am bros zeker het dichtst bij de waarheid, wanneer hij zegt (G^e-

sch. der Musih, 11^ 11): ))Man darf von der Musik der ersten christlichen

Zeiten annehmen: sie sei zuerst Volksgesang gewesen, gegründet auf Art und

Weise der gleichzeitigen antiken Tonkunst, aber durchdrungen, gehoben und

getragen vom neuen christlichen Geiste."

In den beginne nam het geheele volk deel aan de uitvoering der gezangen,

doch toen de Liturgie uitgebreider werd en de zangen in aantal toenamen,

stelde men bepaalde zangers en voorzangers aan; dit blijkt uit de Apostohsche

Constitutiën, waarin voorgeschreven wordt, dat de zanger den geheelen psalm

-.voorzingen en het volk eerst bij het laatste vers invallen moet.

.Zoo scheidde zich het kerkafezano; weldra in twee hoofd deelen: cantus
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accentus, gezang naar den toonval, d. i. de melodieën van het epistel, het evangelie

enz., welke bepaald werden door grammatikale teekens in den tekst, en can-

tus concentus, eenparig gezang, d. i. de melodieën, die het geheele koor te

samen zong. Het eerste was oudtijds, gelijk de H. Augustinus getuigt

en nog uit de Romeinsche melodieën blijkt, niet veel meer dan een plech-

tige oplezing en geleek evenzeer op spreken als op zingen, (z. accentus

ECCLESIASTICI.)

Eerst onder Constant ij n den Groote, toen de vervolgingen der Chris-

tenen hadden opgehouden, kwam de kerkmuziek tot grooter volmaaktheid.

De Kerk had nu geoefende zangers noodig en richtte daarom zangscholen op.

Volgens sommigen zoude er reeds ten tijde van paus Sylvester (31-4—335)

te Rome een zangschool bestaan hebben, hetgeen echter door E. Schelle

{P'ie pabsÜiche Sangerschule in Eom. Wien 1872) tegengesproken wordt. Vol-

gens Gerbert {Be mus. et cani. I.) stichtte paus Hilarius in de 5e eeuw

een dergelijke school. Hoe dit zij, van groote beteekenis schijnen die eerste

scholen niet geweest te zijn.

De eerste toonschaal der kerkmuziek was, naar men aanneemt, de aan de

Grieksche octaafsoorten ontleende opvolging

cl e f g a h c d.

Bij deze schaal werden drie andere gevoegd, die met de eerste de zooge-

naamde authentische of ook wel de Ambrosiaansche kerktonen

genoemd worden, daar Ambrosius wel is waar deze toonschalen niet in-

voerde, maar toch als een der eerste componisten die daarvan gebruik maak-

ten en als de grondlegger der kerkmuziek beschouwd wordt.

Van den H. Ambrosius, aartsbisschop van Milaan, (geb. 333, gest. 397),

verhaalt de H. Augustinus in zijn Confess., dat hij, hevig vervolgd door de

Ariaansche keizerin Juslina, moeder van Valentiniaan I, met zijn ge-

loovigen dagen en nachten in het kerkgebouw doorbracht en hen op de in

het Oo-sten gebruikelijke wijze psalmen en hymnen liel zingen. Ook bericht

Augustinus, dat dit gezang van Milaan zijn weg vond tot de overige ker-

ken van het avondland.

Onder Ambrosiaansch kerkgezang verstaat men derhalve niet zopzeer het

door Ambrosius vervaardigde, dan wel het door hem ingevoerde gezang.

Maar toch ontving die muziek door hem nieuw leven : hij dichtte vele Hym-

nen, die hij, naar men vermoedt, ook zelf op noten zette, en zijn gezag als

Hymnendichter was zóó groot, dat men niet alleen zijn Hymnen, maar ook

die van andere, hem navolgende dichters, Amlrosiaansclie Hymnen noemde

en de uitdrukking Ambrosïamis veelal in plaats van Ryimms gebezigd werd.

Over den aard van het Ambrosiaansche gezang is niet veel met zekerheid te

zeggen; het meeste dienaangaande berust op gissingen. Tii i eifelder {De

18*



276

christianorum psalmis et hymnis usque ad Ambrosii tempora, 1863) meent uit

de constructie van eenige aan Ambiosius toegeschreven Hymnenteksten en

uit de getuigenissen van verschillende schrijvers te kunnen aantoonen, dat

Ambrosius zich bij de muzikale behandeling zijner Hymnen streng aan den

rhythmus en het metrum zijner verzen hield en dat zij in een driedeelige

maat (het zoogenaamde tempus perfectum) gezongen werden. Elk vers

vormde een periode van vier maten, elke vier perioden vormden een strofe. De

eentonigheid, die bij een zoodanige rhythmische verdeeling niet uitblgven kon,

zou daardoor verholpen zijn, dat op lange lettergrepen niet één, maar twee

tonen gezongen werden.

Is de bewering van Thierfelder juist, dan blijkt er uit, dat de Ambro-

siaansche gezangen een bepaalden rhythmus en een streng metrum, dienten-

gevolge symmetrisch gebouwde melodieën hebben gehad.

Terwijl in het Westen de kerkmuziek, door de pogingen van Ambro-

sius, Augustinus, de pausen Leo den Groote(440—461), Gelasi us

(492—496), Joannes I (523—526) e. a., van lieverlede ontwikkeld werd,

ontaardde zij in het Oosten meer en meer. De patriarch Theophylactus van

Gonstantinopel bracht zelfs wereldlijke gezangen in de kerk. Hem was ook meer

gelegen aan zijn stallen, waarin hij eenige honderde kostbare paarden had, dan

aan de kerkmuziek. De meeste geestelijken verwaarloosden haar, en keizer Ju s-

linianus (527—565) zag zich genoodzaakt, een verordening uit te vaardigen,

waarbij hij allen geestelyken die bij de kerk in dienst waren gelastte, om zonder

voorafgaand bevel de nacht-, morgen- en avondgezangen te zingen, opdat men

niet alleen aan hun teren op de kerkgoederen zou merken, dat zij geestelijken

waren en wel den naam van geestelijken droegen, maar hun plicht ten

opzichte van den godsdienst niet vervulden. {Corp. Jur. Be eplscopis et cle-

ricis, § 10).

In het avondland was intusschen een man opgestaan, die de kerkmuziek

tot volmaaktheid bracht: Gregorius I bijgenaamd de Groote (z. dezen).

Gregorius is de grootste man op het gebied der middeneeuwsche kerk-

muziek. Aan hem toch komt in de eerste plaats de eer toe, de gezangen

der Latijnsche kerk van vreemde bestanddeelen gezuiverd, tot een geheel ver-

«enigd en volgens de tijden van het kerkjaar gerangschikt te hebben. Deze

gezangen verkregen den naam van Gantus Gregorianus, ook van Can-

tus planus, daar zij, zooals men beweert, uit louter noten van dezelfde

waarde bestaan zouden hebben ; hetgeen echter niet geheel juist is, want het

zoogenaamde Gantus planus is eerst in later tijd ontstaan. Volgens

Schleeht {Geschichtc der Kirchenmusik. Regensburg, 1871) verkreeg de

Gregoriaansche zang die benaming daarom, omdat de contrapuntisten der

Nederlandsche schooi aan hun polyphone werken veelal. een Gregoriaansche
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melodie ten gronde legden, die gewoonlijk in noten van gelijke waarde, in

Breves of Semibreves genoteerd werd. De Gregoriaansche zang werd

ook Cantus choralis genoemd, omdat hij in koor door het zangkoor, dat

uit geestelijken bestond, voorgedragen werd. Gregorius beperkte namelijk

het aantal zangers, doordien hij de reeds op het Concilie van Laodicea ge-

maakte bepaling, dat slechts de daartoe aangestelde zangers in de kerk moch-

ten zingen, in diervoege uitlegde, dat alleen het priesterkoor aan den zang

mocht deelnemen. Het Gregoriaansch heette ook Cantus usalis, omdat

het zich door traditie voortplantte; want het notenschrift, de zoogenaamde

Neumen, bestaande uit punten, haken, strepen, krullen, halve cirkels en

dwarsstrepen, maakte een van het blad zingen bijna onmogelijk, (z. noten-

schrift.)

De door Gregorius bijeengebrachte en vastgestelde gezangen voegde hij

te zamen in een boek, getiteld : Antiphonarmm centon, d. i. een uit fragmenten

samengesteld Antiphonarium ; dit boek moest, in een kastje gesloten, bij het

altaar van den H. Petrus bewaard worden, en daar alleen mocht men het,

in geval van twijfel over een of andere noot, komen raadplegen. Een afschrift

van dit werk werd later door paus Adriaan I aan Karel den Groote

gezonden.

Een der voornaamste punten van verschil tusschen den Ambrosiaa nschen

en den Gregoriaanschen zang schijnt hierin bestaan te hebben, dat eerst-

genoemde zich geheel en al naar de prosodie regelde en zich bepaalde tot het

geven van uitdrukking aan de prosodische waarde der syllaben ; laatstgenoemde

daarentegen zich aan den knellenden band der prosodie ontrukte en zich

alleen naar het rhetorische accent richtte.

Deze bevrijding der melodie uit de ketenen der prosodie maakte de muziek

onafhankelijk van den tekst. Elke lettergreep behoefde niet slechts één, maar

kon meer tonen bevatten; derhalve was de toegang ontsloten voor colora-

tuur en figuratie, twee soorten van versieringen der melodie, die, aan

de Grieksche toonkunst vreemd, uit Azië en Afrika hun weg tot de Wester-

sche kerk gevonden hadden. Toch waren er in de Gregoriaansche muziek

nog gezangen, bij welke de waarde der lettergreep en haar accentuatie nauw-

keurig in het oog werden gehouden. Zoo werd b. v. het DPater Noster^\

de Collecten, de Evangeliën en Epistels en de Litanieën op één toon, met in-

achtneming van de quantiteit der lettergrepen gezongen, en werden alleen de

slotwoorden en leesteekens door bijzondere toonvallen aangeduid, (z. accen-

TUS ECGLESIASTICI.)

De verdiensten van Gregorius aangaande de uitbreiding der toonsoorten

en het notenschrift worden in dit Lexicon vermeld in de artikelen kerk-

TONEN, NOTENSCHRIFT en NEUMEN.
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Te Rome richtte Gregorius zijn eerste zangschool op, aan welke hij

twee gebouwen schonk, een aan de trap des H. Petrus, één bij het Late-

raan; in beide huizen werden knapen met goede stemmen opgenomen. Men

zegt, dat Gregorius zelf onderricht in den zang gaf, en nog in de tiende

eeuw bewaarde men het rustbed, waarop hij bij het onderricht zat, en het

stokje, waarmede hij de leerlingen in toom hield. Zijn school werd wereld-

beroemd, en de vorsten en bisschoppen uit verschillende landen lieten Ro-

meinsche cantor es komen, om in hun landen en diocesen de kerkmuziek

te onderwijzen.

In het jaar 604 (volgens anderen 596) zond Gregorius den H. Augus-

tinus en Mellitus naar Engeland uit, om het Christendom te prediken. Hij

gaf hun ook afschriften van zijn Antiphonarium en bekwame zangers mede,

ten einde den zang te verbreiden, en zijn pogingen werden met zoo goed ge-

volg bekroond, dat reeds in het midden der 7e eeuw de Gregoriaansche zang

in Engeland tot een hoogen trap van volmaaktheid was gekomen. In ons

vaderland maakten de HH. Ewalden en Willebrord het Gregoriaansch

bekend; de H. Bonifacius deed hetzelfde in Duitschland en richtte aldaar

drie zangscholen op: te Fulda, Eichstadt en Würzburg. In Frankrijk was de

nieuwe kerkmuziek reeds ten tijde van Gregorius bekend, doch eerst in

de achtste eeuw had zij het Am.brosiaansch gedeeltelijk verdrongen, en nog

onder de regeering van Pepijn den Korte, die van Paus Step h anus II

twaalf Romeinsche zangers ontving, waren, gelijk Lebeuf in zijn Traite his-

torique sur Ie chant ecclésiastique bericht, nog zoo vele overblijfselen van het

oude gezang in Frankrijk te vinden, dat de afwijking van het Gregoriaansch

daar te lande in de kerkmuziek nog zeer merkbaar was. Het Gallicaansche

gezang was nog langen tijd in Spanje in gebruik, zooals blijkt uit de verordening

van het vierde Concilie te Toledo, dat het Spaansche gezang den vorm van

het Fransche moest aannemen.

Van groote beteekenis voor de kerkmuziek is keizer Karel de Groote

(z. dezen). Hij, die bij zijn troonsbestijging gezegd had: „Ik wil, dat men

God op waardige wijze diene", wijdde ook groote aandacht aan het kerkge-

zang, dat bij de onbeschaafde Galliërs en Germanen nog op een zeer lagen

trap van ontwikkeling stond. Hij liet zich in den Gregoriaanschen zang onder-

richten, en aan zijn hofschool werd de jeugd daarin onderwezen door den

lector Sulpicius. Op zijn bevel moest het kerkgezang onder de leervakken

op de lagere school opgenomen worden, en het was zijn streven, te zorgen,

dat overal de echte Gregoriaansche zang voorgedragen werd; want evenals de

volken door denzelfden band des geloofs verbonden waren, moest, naar

zijn meening, de kerkzang overal gelijk zijn. Ja hij was zoozeer voor den

Romeinschen zang ingenomen, dat hij te Milaan niet alleen alle Ambrosiaansche
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zangboeken opkoopen en verbranden liet, maar ook hem met straf bedreigde,

die een ander gezang dan liet Gregoriaansch leerde. Bij een zijner reizen

naar Rome, omstreeks 774, nam Ka rel eenige Frankische zangers mede en

liet er twee aldaar achter, ten einde den oorspronkelijken zang te bestudee-

ren. Daar echter deze maatregel, tengevolge van de onbekwaamheid of van

ie koppigheid der Frankische zangers, niet tot een gunstig resultaat geleid

iad. verzocht Ka rel den paus, hem Romeinsche zangers te zenden, om den

jang in zijn rijk te onderwijzen. Dit is de historische kern van de vele fabel-

achtige veihalen aangaande K a r e Is bemoeiingen op het gebied van den kerkzang.

Onder deze pauselijke zangers zijn het meest bekend Petrus en Ro ma-

ms; de eerste werd aan de school te Metz, de tweede aan die te St. Gal-

len geplaatst. Een door Romanus medegebracht afschrift van het Anti-

phoiarium des H. Gregorius werd te St. Gallen naast het altaar der Apos-

telen in een kastje geplaatst en kon alleen daar geraadpleegd worden. Het

door [ater Lambil lotte 1851 uitgegeven AntipJionaire de S. Gregioire schijnt

slechts een afschrift van het boek van Romanus, uit de 10e eeuw, te zijn.

Van Metz en St. Gallen verbreidde zich de echte kerkmuziek over geheel

Frankrijk en Duitschland. Aan den zanger Petrus, die op eerstgenoemde

plaats werkzaam was, wordt de zoogenaamde Jubiltis, bestaande in noten-

groepen op de laatste lettergreep van Alleluja, toegeschreven. De twee nog

bekende Juhihs van Petrus werden ter plaatse waar hij leerde Mettenses

genoemd, en wel de kortste MeUensis minor, de langste Mettensis major.

Romanus gaf aan twee zijner Juhlm de namen Eoma?ia en Amoena.

Na den dooi van Romanus leverde de school te St. Gallen nog vele op

het gebied der kerkmuziek verdienstelijke mannen op, als: Werembert,

Iso, Möngal (Marcellus), Ratpert, Notker, Tutilo, Hartmann,

Waltram en Salomon. Als componist muntte vooral Ratpert (gest.

900) uit. Zijn litanie y>Rex sanctorum angelorunC' werd gedurende vele eeu-

wen gezongen. Nog zijn van hem bekend het communie-gezang ^Laudes

omnipotens" , een Bymne op den H. Magnus en een Duitsch lied op den

H. Gallus. Beroemder nog was Notker (z. dezen), bijgenaamd Bal bu lus

(de Stamelaar). Hij is de dichter van talrijke Sequenüae (z. dit), een

benaming die hij gaf aan de door hem van woorden voorziene Juhihs. Zij

werden door paus Nicolaas I goedgekeurd, en zij zijn langen tijd in gebruik

geweest, totdat zij, met alle latere Sequenüae., bij de herziening van hel Mis-

sale na het Concilie van Trente, als te veelvuldig en te lang werden afge-

schaft en plaats maakten voor de vijf nog gebruikelijke: ,,Vicümae paschali

laudes'\ -i^Veni Sancte Spiritus", y>Lauda Sion\i> Dies irae" en y>Stahat Mater.''

Onder de opvolgers van Notker in Duitschland verdienen genoemd te wor-

den: Ekkehard I (gest. 996), die, evenals Notker Physicus, Anti-
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phoneri componeerde, welke nog in de 17e eeuw gezongen werden ; Sint ram

en Godeschalcus, die de bestaande gezangen op schrift brachten en ver-

zamelden; Notker Labeo, alsmede Ekkehard V (gest. 1036), die door

den bisschop Aribo naar Mainz beroepen werd, om de zapgschool aldaar te

leiden, en wien wij de meeste berichten aangaande het kerkgezang te

St. Gallen, van 830 tot 870, verschuldigd zijn; Berno von Reichenau

(z. reichenau), die niet alleen als schrijver over muziek, maar ook als com-

ponist uitmuntte; Hermannus Gontractus (gest. 1054), die leeraar aad

de kloosterschool te Reichenau was, en Wip o, de vervaardiger van het ge-

zang '/ Vicümae paschali laudes^ Ook andere landen hadden reeds verdiei-

stelijke mannen voor de kerkmuziek opgeleverd: Engeland Alfred dtn

Groote, Frankrijk Alcuinus, Odo van Glugny en Hucbald van

St. Am and (z. dezen).

Behalve door zijn verbeteringen van het notenschrift (z. dit), maakte Hac-

bald zich op het gebied der muziek hoogst verdienstelijk door zijn órga-

num, de oudst bekende proeve van meerstemmige muziek. Eerst na die uit-

vinding ging de muziek met reuzenschreden op den weg der ontvfikkeling

voort. Hucbald kan wel niet de uitvinder van het organum genoemd

worden, want het was reeds in den aanvang der 9^ eeuw bekend (z. orga-

num); maar hij was de eerste die er regels voor vaststelde; hij ican dus in

zekeren zin als de vader der harmonieleer beschouwd worden. Htj kent twee

soorten van veelstemmig gezang: hij laat met den Gantus firnius van den

bas de hoogere stemmen in quarten gaan, hetgeen, ook door verdubbeling van

beide stemmen in een hooger register, tot een schijnbare vierstemmigheid

wordt, en noemt die soort van muziek Symphonia; of hij laat de bovenste

stem secunden, teitsen, quarten enz. tegen een liggenden bas zingen; dit

heette Diaphonia. Aangaande Guido van .4rezzo, wiens groote verdiensten

besproken worden in de artikelen notenschrift en solmisatie, zij hier ver-

meld, dat hij zich ten opzichte van de kerkmuziek in het bijzonder verdien-

stelijk maakte door het overbrengen van het geheele Gregoriaansche An-

tiphonarium in de nieuwe door hem vastgestelde schrijfwijze.

Op het einde der 11e en in het begin der 12e eeuw bloeide, vooral in

Frankrijk, een andere soort van meerstemmige muziek, genaamd Déchant

of Discantus (van dis, twee, en cantus, gezang, dus: twee gezang); zij

bestond uit een gegeven gezang (cantus f ir mus) en een daartegen geplaatste

melodie. In de I3e en 14e eeuw werd elk twee-, drie- of vierstemmig men-

suraal gezang Discantus genoemd.

Het onderscheid tusschen de Diaphonie en den Discantus bestond

hoofdzakelijk hierin, dat deze laatste soort mensurale jïiuziek of maat-

gezang (z. deze woorden) was, dat zij derhalve geen samenklinken van tonen
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van gelijken duur, maar een soort van contrapunt van twee of meer noten

tetren één was en de verschillende noten ook onderling in waarde verschilden.

Zóó althans omschrijven Franco v. Keulen en Tinctoris den Discant.

Over het ontstaan van den Discant is niet veel met zekerheid te zeggen.

Cousse maker (in zijn Histoire de lliarmonie au moyen-dge) is van meening,

dat men de aan het gezang toegevoegde tweede stem aanvankelijk aan een

Responsorie of eenig ander gezang ontleende en de oorspronkelijke waarde der

noten wijzigde, doordien men de eene in diervoege verlengde en de andere

verkortte, totdat de tweede melodie bij de eerste paste; op dezelfde wijze ge-

schiedde het bijvoegen van een derde stem.

Er waren aanvankelijk twee soorten van Discantus. Bij de eene zongen

beide stemmen meestal unisono, en slechts op enkele plaatsen scheidde de

discanteerende stem zich af, door een interval te stijgen of te dalen; het slot

was altijd eenstemmig. Deze soort van Discantus was derhalve niet van

het Organum onderscheiden. Bij de tweede soort voerde de discanteerende

stem boven de gedragen tonen van den cantus firmus fladderende figuren,

zoogenaamde Fleurettes, uit, die meestal aan den smaak en het talent van

den zanger overgelaten waren. Deze discantus heette Contrappunto

alla mente of Chant sur Ie livre, in tegenstelling van het uitgewerkte

Contrappunto alla penna, en bestond nog tot in de vijftiende eeuw.

Dezelfde soort werd ook vaak door verschillende stemmen te gelijk uitgevoerd.

Een andere gebruikelijke', doch afkeuringswaardige wijze om den Discan-

tus voor te dragen was de zoogenaamde Ochetus of Hocetus (z. dit),

die hierin bestond, dat de zanger enkele, door pauzen afgebroken, kort af-

gestooten tonen liet hooren. Deze misbruiken waren ongetwijfeld de voor-

naamste reden, waarom paus Joannes XXII den Discantus uit de kerk

wilde verbannen.

In Frankrijk was in de 14e eeuw een soort van meerstemmige muziek in

zwang, fanx-bonrdon (Ital. : Falso bordone) genaamd. Dit was een drie-

stemmig gezang, waarbij de cantus firmus door den sopraan of den

contra-alt, de middenstem (tenor of contra-alt) een quait onder de eerste

stem, de derde stem (bas, bourdon of tenor) een sext onder de eerste ge-

zongen werd. De eerste en derde stem sloten in denzelfden toon, de mid-

denstem in de quint. Later werd de benaming Falso bordone ook toe-

gepast op een vierstemmig geharnioniseerden cantus firmus met louter

consonanten en bindingen in de cadansen. In de 16e en 17e eeuw moet ook

te Rome een soort van Falso bordone gebruikelijk geweest zijn, waarbij

de cantus firmus op het orgel gespeeld werd, terwijl sopraan, alt, tenor

en bas afwisselend een Contrappunto alla mente ten beste gaven.

Het eerste waaraan men bij het ontstaan der meerstemmige muziek behoefte
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gevoelde was een maatstaf voor de waarde der noten, opdat de zangers zouden

kunnen weten, hoe lang zij eiken toon moesten aanhouden. In die behoefte

werd voorzien door de mensuralisten, en in het bijzonder door Franco

van Keulen (z. dezen), die in zijn werk Musica et cantus mensurabilis het

eerst regels voor de meiisarale maziek of het maatgezang vaststelde.

Franco, evenals alle scholastici aan de Grieksche overlevering gehecht, ont-

leende aan de oude versmaten trochaeus (— -~-^) en jambus (s_^ —) een

lange noot (Longa) en een korte (Brevis), die te zaraen drie maatdeelen

uitmaakten en de volkomen maat (tempus perfectum) vormden. Aan-

gaande de geschiedenis der mensurale muziek leze men het daarop betrekking

hebbende artikel. Hier zij alleen vermeld, dat iiaar ontwikkeling met die der

kerkmuziek gelijken tred hield en dat deze laatste in bloei toenam, naarmate

de rhythmische en harmonische vormen rijker werden.

De volgende toonkunstenaars der lie eeuw maakten zich ten opzichte der

mensurale muziek bijzonder verdienstelijk: Marchettus van Padua en

Joannes de Muris (1 300—1 370), die de grondregels der harmonieleer vast-

stelden : dat x-eine consonanten van dezelfde soort, als octaven, quarten en

quinten, in rechte beweging niet onmiddelijk op elkander mogen volgen en

dat elke dissonant in de eerstvolgende consonant opgelost moet worden ; voorts

Guillaume de Mach au (geb. 1284;, gest. na 1369), die twee en drie-

stemmige motetten en een krooningsmis voor koning Ka rel V van Frank-

rijk schreef, en de blinde orgelspeler Francesco Landini (1325—1390).

Uit den Discantus en den Falso bordone ontstond het contrapuilt

(z. dit), d. i. de kunst om tegenover een gegeven melodie een andere te

plaatsen, doch op beter en edeler wijze, dan dit met behulp van den Dis-

cantus was geschied. Met deze kunst brak voor de kerkmuziek eennieuw

tijdperk aan. Niet in Frankrijk, noch in Italië, maar in de Nederlanden was

het, dat de contrapuntische muziek een hoogen trap van bloei bereikte. Aan

de Nederlanders komt de eer toe, de door theoretici als Franco van Keu-

len, Marchettus en Joannes de Muris vastgestelde regelen in praktijk

gebracht, organische toonstukken vervaardigd en der geheele muziek die rich-

ting gegeven te hebben, welke zij, men kan wel zeggen, tot aan het einde

der 17e eeuw volgde, (z. muziekgeschiedenis).

Bij den Discantus werden de stemmen naar willekeur tegen den Can-

tus firmus geplaatst; de Nederlandsche meesters daarentegen streefden er

naar, de enkele stemmen organisch te laten ontstaan uit het geheel, zonder

haar zelfstandigheid prijs te geven.

De grondslag hunner kerkelijke compositiën was het Gregoriaansche gezang,

dat gewoonlijk aan den Tenor werd toevertrouwd, doch welks melodie, ten-

gevolge van het contrapunt der overige stemmen, niet duidelijk meer te her-
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kennen was. De cantus firrnus werd ook thematisch verwerkt, of men

ontleende er een motief aan en ontwikkelde dat op zelfstandige wijze, of

men versierde ook den oorspronkelijken Cantus firrnus met arabesken. Op

dezelfde wijze werden de volksliederen behandeld — want ook dezen

werden door de Nederlanders aan hun kerkelijke cornpositiën te gronde ge-

legd, en Arnbros rnerkt terecht op, dat het volkslied een even groote macht

in de muziek van dien tijd was, als de Gr ego riaansc he zang. Als het

hoofd der Nederlandsche school wordt Gllülanme Dufav beschouwd. Men

neemt vrij algemeen aan, dat hij in de jaren 1380— i-432 tenoor aan de

pauselijke kapel was (slechts Fr. Arno ld, in zijn verhandeling over het Lo-

cheimer Liederhich, beweert, dat de contrapuntist en de pauselijke zanger Du-

fay verschillende personen zijn en dat eerstgenoemde tusschen 1400 en 1405

geboren is). In het archief dier kapel zijn van hem vierstemmige Missen, in

de koninklijke bibliotheek te Brussel 3 driestemmige en 3 vierstemmige Mis-

sen voorhanden.

Een tijdgenoot van Dufay en na hem de beroemdste componist van dien

tijd was Egidius Binchois. die 14-25 zanger in de kapel van Philips

den Goede was. Er zijn van hem Motetten voorhanden in de Libhotheek

van het Vatikaan en een driestemmige Mis in de kon. bibliotheek te Brussel.

In het Ki/rie van laatstgenoemd werk komen zoogenaamde Farciturae —
ingelaschte verzen — voor. die later bij het Concilie van Trente verboden

werden. Dergelijke Farciturae bevinden zich ook in de werken van Jos-

quin, Morales. de la Rue. Gaspard en Eichefort. \s\ een Requiem

van laatstgenoemde zingen o. a.. te midden van den Latijnschen tekst, twee

tenoren elkaar toe : 'sc'est douleur non pareiller

Vincent Faugues (ook Fagus en La Fage genoemd), schreef Missen

en Motetten, die ten tijde van Ni col aas Y (1447—1455) in de pauselijke

kapel gezongen werden. Een Kyne uit zijn Mis 0«2»2(? ar/we' wordt door Kies e-

wetter medegedeeld in de GeschicJite der europ.-ahendldndiêchen Jlusik.

Den oversrans tot de zoogenaamde tweede Nederlandsche school vormde

Anton Busnois (z. dezen). Bij hem reeds was. naar de getuigeni.s van

Arnbros, de contrapuntische behandeling vrijer en zelfstandiger dan bij Du-

fay en zijn tijdgenooten. Omstreeks denzelfden tijd leefden Caron en Jo-

annes Regis (De Roy). Van laatstgenoemde gaf de bekende uitgever

Ottavio Petrucci vijfstemmige Motelten en een vierstemmig Credo in

het licht.

Het hoofd der zoogenaamde tweede Nederlandsche school is Joannes Okeg-

hem (z. dezen). Zijn werken onderscheiden zich van die zijner voorgangers

niet alleen door breeder vormen, maar ook door zinrijker inhoud. »Er haucht

seiner Musik die singende Seele ein/' getuigt Ambros van hem. sund klei-
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det diese in das feine Kunstgewebe sinnreicher thematischer Führungen,

engerer und weiterer Nachahmungen u. s, w. Es Qnden sich in den Stücken

Okeghem's, oft in den Mittelstimmen, ganze Perioden von der wunder-

vollsten melodischen Führung und von ausserordentlicher Zartheit und Innig-

keit des Ausdrucks (eines der anziehendsten Beispiele dafür das y>tre n ai rleuil"

in den Canti cenio cinquanta). Seine Harmonieën sind nicht selten fremd

und alterfhümlich, aber sie haben Klang und Körper." In denzelfden geest

oordeelt Kiesewetter over dezen Nederlandschen meester. Okeghem

schreef vele Missen en Motetten. Uit zijn Mis Gaudeamus heeft Kiese-

wetter in zijn Oeschichte der europ.-abendl. Musik het K^rie en Ckrisfe

medegedeeld.

Een der grootste contrapuntisten uit de 15e eeuw is Jacob Robrecht

(1430— 1507j. Van zijn werken gaf Petrucci vijf Missen en vele Motetten

in het licht; andere compositiën van hem verschenen in de Sacr. hymn.^ Li-

her i, van Georg Rhaw. Ook zette hij de Passie, naar Matthaeus,

vierstemmig op muziek.

De beroemdste leerling van Okeghem is Josquin des Prés (z. des-

PREz). Kiesewetter zegt van hem, dat hij door genialiteit uitmunt

boven al zijn tijdgenooten, en Luther noemt hem den meester der noten:

ïdiese haben thun mussen wie er gewollt, andere Componisten mussen thun,

wie die Noten wollen." Uit Josquin' s werken blijkt duidelijk, dat hij onbe-

perkte heerschappij over de muzikale vormen voerde. De kunst der meeste

componisten vóór hem bestond hierin, dat zij een Cantus firnius met

contrapunteeren de stemmen omgaven en hem tot alle mogelijke contrapun-

tische kunstjes en spitsvondigheden gebruikten. Bij Josquin is dit anders,

al is ook hij niet vrij te pleiten van het zoeken naar muzikale aardigheden.

De muziek is bij hem veelal in overeenstemming met den tekst, en zijn melo-

dieën — natuurlijk niet in de hedendaagsche beteekenis van het woord op te

vatten — zijn dikwerf van verrassende nieuwheid. Hij is eigenlijk de schep-

per van een nieuwen stijl, die door zijn leerlingen ontwikkeld werd en de

werken van een Pal es tri na voorbereidde.

Van zijn compositiën moeten hoofdzakelijk Motetten vermeld worden ; voorts

schreef hij vele Missen, waarvan ongeveer 20 in de pauselijke kapel voorhanden zijn.

Tijdgenooten van Josquin en leerlingen van Okeghem waren voorts:

Pierre de la Rue, Antonius Brumel of Bromel,AlexanderAgri-

cola, Gaspar van Weerbeke, Loyset Gompère en Joannes

P r i o r i s.

Van de kerkcom.ponisten die op het einde der 15e en in het begin der

16e eeuw leefden verdienen nog vermeld te worden: de Orto (du Jardin,

de Hort e), Dirittis, ook Ie Riche genaamd, Lupus, An dreas Si 1 va,
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Moulu, Ca r pent ras, Antonius de Fevin, Mouton, Gom bert,

Richafort, Verdelot, Gourtois, Benedictus Ducis, ,de beroemde

Nederlanders Glemens non Papa, GhiselijnDanckerls,Ghristiaan

en Sebastiaan de Hollander en Arcadelt, alsmede vele andere compo-

nisten, die in het artikel muziekgeschiedenis genoemd worden. Aan kerk-

muziek was derhalve geen gebrek, al muntten ook niet alle werken door gods-

dienstigen geest uit; vooral de Fransche compositiën lieten in dit opzicht veel

te wenschen over, en terecht zegt Ambros: ïDie Messen der französischen

Tonsetzer, soweit sie im Druck erschienen sind, kommen weder an Zahl noch

an Gehalt und Gediegenheit der niederlandischen gleich, und wo sie z. B. in

der Todtenmesse einmal recht ernst werden sollen und wollen, gerathen sie

in ihrem Streben nach Einfachheit sehr nahe an den alten Fauxbourdon,

ohne doch in die einfachen Akkorde jenen unsagbaren Zauber legen zu kön-

nen, wie ihn z. B. Palestrina seinen Improperieti gegeben."

Duitschland, dat reeds in Adam de Fulda een groot muziekgeleerde had

bezeten, leverde ook ten tijde van Okeghem een uitstekend kerkcomponist

op: Heinrich Isaak, den vervaardiger van vele Missen en Motetten, die

geheel en al het karakter der Nederlandsche compositiën van dien tijd dragen

en zich ook wat kunstjes en spitsvondigheden betreft bij de Nederlandsche

school aansluiten, hoewel Isaak het destijds gebruikelijke raadsel schrift ver-

meed. Ook zijn leerling Ludwig Senfl behoort tot de beste componisten

der 16e eeuw. Nog verdienen genoemd te worden; Heinrich Finck

(1527—1558 of 1559), Stephan Mahn, kapelmeester van keizer Fer-

dinand I, Paul Hofheimer (1459—1537), Johann Gallicus, Wil-

helm Breitengasser, Sixt Dietrich, Arnold von Bruck, Leon-

hard Paminger en Jacob Gallus.

Van groot gewicht voor de ontwikkeling der kerkmuziek was de school,

die 1527 te Venetië door den Nederlander Idriaan Willaert gesticht werd.

Willaert, in genoemd jaar tot organist aan de St. Ma reus -kerk be-

noemd, was de eerste, die het zingen van psalmen door elkaar afwisselende

koren — den ouden Antiphonenzang — weder invoerde. Zijn leerling Z ar 11 n

o

bericht dienaangaande, dat de psalmen bij de Vesper, of bij andere gedeelten

der godsdienstoefening, door twee of meer vierstemmige koren, deels afzonder-

lijk, deels vereenigd, gezongen werden. Volgens Ambros bracht de eigen-

aardige bouw der Marcus-kerk Willaert op de gedachte, zijn koor in dier-

voege te verdeelen. In deze volgens Byzantijnschen stijl gebouwde kerk name-

lijk verdeelt de verlengde oostelijke kruisarm zich in drie zijgangen, waarvan

de middelste en grootste het hoofdaltaar bevat, terwijl rechts en links in de

kleinere zijgangen, op dezelfde hoogte als het schip, dus vlak over elkaar, twee

muziekgaanderyen met twee orgels zijn aangebracht, voor welke sedert 1490 een
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Maestro del organo primo en de! organo secondo aangesteld was.

De gedachte lag voor de hand, zegt A m b r o s — en toch werd zij eerst door

Willaert uitgevoerd — om contrapuntische koren van beide tribunen elkan-

der te laten beantwoorden en alleen bij beteekenisvoUe woorden en aan het

slot der toonstukken samen te laten zingen.

Zarlino schrijft de volgende vier- en vijfstemmige psalmen voor twee en

meer koren aan Willaert toe: y>Confitebor tibi", ^^Lmidate puerï", „Laudaie

Jerusalem", y>De profundis\ ^Memento Domine David'\ -»Dixit Dominus'\

y>Laudate Domimim omnes gentes\ ^^Lauda anima med" en )-> Laudaie Dominum.^''

De oude kerkmelodie begint reeds bij Wi 11 aert te verdwijnen en staat hoogstens

nog aan den aanvang der stukken. Ook maakt hij van de canonisch-contrapun-

tische schrijfwijze matig gebruik en beoogt slechts volle harmonieën. Bij hem

is reeds een afwijking van de oude kerktonen te bespeuren, daar gewoonlijk

het eene koor naar de Dominant leidt en liet andere tot de Tonica terugkeert,

waarmede de, grondslag van ons hedendaagsch toonstelsel eigenlijk reeds ge-

geven is.

Onder Willaerts' leerHngen en opvolgers onderscheidde zich Gyprian

van Rore (1516—1596), in wiens werken echter reeds vele chromatische

intervallen worden gevonden; ook bevatten zij, volgens Win ter f eld, de kiem

van het declamatorisch recitatief. Ook Fra Gostanzo Porta (gest. 1601),

Claudio Merulo (1557—1604) en Baldassare Donato (geb. 1510)

verdienen genoemd te worden.

De grootste en tevens de laatste meester der Nederlandsche school was

Orlando Lasso (Roeland de Lattre). Dr. C. Proske zegt in zijn

Musica divina (Regensburg, 1853) van dezen meester, dat hij de verschillende

bestanddeelen der Europeesche muziek uit die dagen zoozeer in zich opgenomen

en als een karakteristiek geheel wedergegeven had, dat men niet in staat zoude

zijn in zijn werken een speciaal Italiaanschen, Nederlandschen, Franschen of

Duitschen stijl aan te toonen. Dit oordeel is eenigszins overdreven, daar O r-

lando Lasso wel degelijk als Nederlander te herkennen is, en het melodische

element zich bij hem onder den druk der contrapuntische combinatiën niet altijd

vrij ontwikkelt. De Venetiaansche school bleef ook niet zonder invloed op zijn

werken. In zijn motetten wijkt hij van zijn voorgangers in zooverre af, dat hij

niet altijd, zooals dezen, op een gegeven Gantus firmus werkte, maar dik-

wijls een zelf gevonden thema aan zijn werken ten grondslag legde. Zijn com-

positiën ongeveer 2000 in getal, munten hoofdzakelijk uit door harmonischen

rijkdom en door de kracht zijner koren.

Met Orlando Lasso is de zoogenaamde periode der Nederlanders ten

einde. Wel komen na hem nog verdienstelijke Nederlandsche contrapuntisten

voor doch geen hunner overtreft hem in genialiteit. De Nederlandsche school
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was overgegaan in de Venetiaansche, als wier hoofd, zooals hierboven ver-

meld wordt, Adriaan Willaert te beschouwen is. Deze school bereikte

haar toppunt van bloei onder Andreas en Joannes Gabrieli.

De werken van Andreas G. munten uit door schoone klankeffekten. ))In

hooger mate dan zijn voorgangers," zegt Proske [Musica divina), »verstond

hij de kunst, heerlijke toonmassa's te vormen; veelstemmige, op verschillende

wijze samengestelde koren wist hij met elkander te verbinden en daardoor

steeds nieuwe klankeffekten te verkrijgen." Deze pracht van klanken diende

bij hem geenszins alleen tot streehng der zinnen, maar ook tot opluistering

eener echt kerkelijke muziek. Van zijn groot talent getuigen vooral de zes-

stemmige Boetpsalmen.

De werken van Joannes Gabrieli, neef van Andreas, bestaan niet

zelden uit vier koren ; en zelfs die rijkdom bevredigde hem niet : veelal —
althans in zijn laatste werken — versterkte hij zijn koor door instrumenten,

als: bazuinen, cornetten en violen. Hij componeerde Missen, Motetten, Psal-

men, Magnificats, Vespers en Misereres.

De Venetiaansche school leverde o. a. nog de volgende componisten op

:

Marco Antonio Ingegneri, Leone Leoni, Giulio Cesare Marti-

nengo, Giovanni Giacomo Gastoldi en Giovanni Croce. Ook

twee beroemde Duitsche componisten, Hasler en Schiitz, ontvingen er hun

opleiding.

Hans Leo Hasler (1564—1612) was een leerling van Andreas Ga-

brieli en een der beste organisten van zijn tijd. Hij schreef, behalve zijn

evangelische kerkliederen, waarover later, vele schoone Motetten en Missen voor

4, 5, 6 en 7 stemmen.

Heinrich Schiitz (1585—1672), een man van groote beteekenis voor

de Duitsche toonkunst, was een leerling van Joannes Gabrieli. Hier zij

slechts vermeld, dat hij vele kerkmuziek schreef, o. a. de Psalmen Davids sampt

etlichen Moteten und Concerten mit acht und melir Siimmen nehents anderen

zweyen Capellen, dass dero ettliche axiff 3 und 4 Chor nach Beliehung ge-

Irancht werden Jcönnen.

Van de Duitsche kerkcomponisten uit de tweede helft der 16e eeuw ver-

dienen nog genoemd te worden: Jacob Gallus, Adam Gumpeltzhai-

mer, Ghristian Erbach, Melchior Franck en Gregor Aichinger.

Engeland leverde omstreeks denzelfden tijd de volgende componisten op : Tho-

mas Tallis (gest. 1585), William Bird (1538—1623) en Thomas

Wee Ik es. In Frankrijk hield men zich in dien tijd weinig met de kerk-

muziek bezig.

Te Rome was, in tegenstelling van Venetië, de muziek in onmiddelijk ver-

keer met de Kerk gebleven en had zich, inniger dan elders, aan den Grego-
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riaanschen zang aangesloten. Aanvankelijk waren het voornamelijk Nederlanders

en andere vreemdelingen, die te Rome als componist optraden ; doch in den

aanvang der 16e eeuw kwamen ook eenige talentvolle Italiaansche componis-

ten te voorschijn; een der voornaamsten was Cos tan zo Festa, 1517—1545

!^anger aan de pauselijke kapel. Burney en Baini noemen hem den groot-

sten contrapuntist uit de periode vóór Palestrina. Een ander uitmuntend

componist van dien tijd was Christoforo Morales uit Sevilla. Ook hij

was zanger aan de pauselijke kapel. Hij schreef Magnificat^ op de melodieën

van den Gregoriaanschen zang volgens de acht kerktonen, alsmede de Klaag-

liederen van Jeremias en ^-j 5- en 6-sfemmige Missen.

Eindelijk moet nog genoemd worden Glaude Goudimel uit Franche-

Comté, die 1540 te Rome een muziekschool oprichtte, uit welke vele uitmun-

tende leerlingen te voorschijn traden, als: Giovanni Animuccia, Ste-

fano Bettini, Giovanni Maria Nanini en, de geniaalste van allen:

Giovanni Perlnigi da Palestrina.

Ten einde de beteekenis van Palestrina ten opzichte der kerkmuziek goed

te begrijpen, is het noodig, een korten blik terug te werpen op de ontwikke-

ling dier muziek gedurende de 15e en 16e eeuw. De hooge vlucht der toon-

kunst had schade toegebracht aan den Gregoriaanschen zang. De oude kerk-

melodie, de cantus firmus, was van lieverlede onkenbaar geworden. De

contrapuntisten plaatsten den cantus firmus in den tenor, en daar hij dien-

tengevolge zelden of nooit duidelijk in het gehoor viel, vervingen sommigen

hem door melodieën van wereldlijke liederen. Ook de tekst ging van liever-

lede te loor. Hoe meer de contrapuntische kunst in ontwikkeling toenam,

des te minder werk maakte men van het uitspreken der woorden, die boven-

dien uit hun onderling verband gerukt en tot vervelens toe herhaald werden.

Het was reeds zoo ver gekomen, dat sommige componisten de woorden niet

eens meer onder de noten plaatsten, maar boven de stemmen eenvoudig

„Gloria' of DSanctus" schreven en al het overige aan de zangers overlieten. -

Onder de werken van Josquin moet zich een vierstemmig stuk bevinden,

in hetwelk onder elke stem een andere liturgische tekst gezet is, en zijn

Missen dienden niet zelden in vroolijke gezelschappen voor zang en dans.

Ook andere groote meesters namen aanstootelijke en platte liederen tot can-

tus firmus voor hun werken en versmaadden het niet, door middel hunner

kerkmuziek den danslust der hoorders op te wekken.

Op het Concilie van Trente werd besloten, aan de ontaarding der kerk-

muziek paal en perk te stellen en alle muziek, waarbij óf in het orgelspel, óf

in den zang, iets zinnelijks of onreins ingeslopen was, uit de kerk te verbannen.

Dientengevolge benoemde Pius IV een commissie van acht kardinalen, om

de besluiten der kerkvergadering uit te voeren. Acht zangers der pauselijke
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kapel werden aan deze commissie toegevoegd. Na vele vergaderingen werden

de volgende drie punten vastgesteld

:

1° dat geen Motetten of Missen, met vreemde woorden vermengd, gezongen

mochten worden;

2° dat geen Missen, op wereldlijke thema's en liederen vervaardigd, gezon-

gen mochten worden

;

3*^ dat Motetten, op woorden van bijzondere personen vervaardigd, voor altijd

van de pauselijke kapel uitgesloten zouden zijn.

Er bleef evenwel nog een zeer belangrijk punt ter beslissing over, namelijk,

of het mogelijk was, volgens het verlangen van vele Vaders, de meer-

stemmige muziek in de Kerk te behouden met inachtneming van het boven-

vermelde besluit des Concilies. Dientengevolge besloten de kardinalen, een

Mis, waarin zelfs geen schijn van de bestaande misbruiken mocht te vinden

zijn, ter proefneming te laten componeeren door Palestri na. De meester

vervaardigde hierop drie zesstemmige Missen, die 28 April 1565 in het paleis

van kardinaal Vitellozzo ten aanhoore der commissie werden voorgedragen.

De eerste twee Missen droegen aller goedkeuring weg; bij de derde evenwel

steeg de bewondering der hoorders ten top: zij verklaarden als uit één mond,

dal deze muziek der Kerk waardig was, en besloten, dat de meerstemmige

muziek behouden zou blijven. Van dat oogenblik af begon Palestrina's

roem zich over geheel Europa uit te breiden.

Twee maanden later werd deze derde Mis, de zoogenaamde Missa papae

Marcelli, in tegenwoordigheid van paus Pius IV ten gehoore gebracht, die

aan het slot, in toespeUng op Palestrina's voornaam, uitriep: » Dat zijn de

harmonieën van het nieuwe hemellied, dat eens de apostel Joannes in het

zegevierend Jeruzalem heeft gehoord, en waarvan nu een andere Joannes

ons in het aardsch Jeruzalem een voorsmaak geeft." Daarop benoemde Pius

hem tot componist der pauselijke kapel.

Palestri na is een kerkcomponist in den edelsten zin des woords;

zijn werken zijn grootsch en verheven. De meest ingewikkelde contrapuntische

vormen wendt hij vrij en ongedwongen aan; zij zijn doortrokken van den geest

van het genie. In zijn eerste werken vertoont hij zich geheel en al als een

leerling der Nederlandsche school; hij heeft haar wel is waar ook in zijn latere

werken niet verloochend, maar toch haar stijl veredeld. Hafdheden en ver-

warring in de vele, elkaar doorkruisende stemmen zijn bij hem zorgvuldig ver-

meden, en zijn harmonieën zijn helder en doorschijnend. Zijn grootste ver-

dienste echter op dat gebied der toonkunst, dat in dit artikel omschreven

wordt, bestaat hierin, dat zijn compositiën door en door kerkelijk zijn en dat

hij de kunst aanwendde tot verhooging der godsvrucht en van het geestelijk

leven. ïDat Palestrina," zegt Proske, ))geheel zijn leven lang zijn naar

IL l^J
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omvang en diepte onmeetbare scheppingskracht aan den reinen kerkstijl ge-

wijd heeft, dat is de waarachtige grootheid zijns karakters."

Een tijdgenoot en leerhng van Palestrina, namelijk Giovanni Gui-

detti, maakte zich op andere wijze ten opzichte der kerkmuziek hoogst ver-

dienstelijk. Hem werd door paus Gregorius XIII de herstelling van den

ouden Gregoriaanschen zang opgedragen. Guidetti's groote talenten, zijn

echt kerkelijke geest en de hulp van zijn leermeester stelden hem in staat,

dien zang voor een groot deel te doen herleven. Zijn Directorium Chori (be-

vattende o a. de zangwijzen der Getijden, de psalmtonen, al de gezangen der

priesters enz.) verscheen onder goedkeuring van Gregorius 1582 in druk

en werd het eenige ojjiciëele boek voor genoemde zangen. Te Venetië ver-

scheen 1585 het AntipJionarium, te Rome 1614—1615 het Gradtiale, bekend

onder den naam van Medicaeëi'-uitgave.

De voornaamste meesters uit de Romeinsche school waren na Palestrina:

Giovanni Maria Naninien diens broeder Giovanni Bern ar do Na-

nini, Tomaso Ludovico da Vittoria, Felice en Francesco Gio-

vanni Anerio, Giovanni Andrea Dragoni, Giovanelli Rug-

giero, Francesco Soriano, Vincenzo Ugolino, Gregorio Al-

legri, Luca Marenzio, Antonio Maria Abbatin i, Paolo Agostini,

Domenico Allegri, Orazio Benevoli, Giuseppe Ercole Berna-

bei en Agostini Stefani. Zij allen werkten voort in den geest van Pa-

lestrina, die echter door geen hunner overtrolfen werd.

Nog gedurende het leven van Palestrina was in de muziek een reactie

ontstaan tegen de contrapuntische vormen met haar gekunstelde stemvoering

en andere hierboven reeds vermelde eigenaardigheden, die de enkele stemmen

niet tot haar recht lieten komen, de woorden onverstaanbaar maakten en

rhythmus en accent geweld aandeden. Niet alleen op het gebied der wereld-

lijke, ook op dat der kerkelijke muziek openbaarde zich die reactie. Ludo-

vico Viadana (geb. omstreeks 1565) was de eerste, die het aan de wereld-

lijke muziek ontleende homophone gezang, de Monodie (z. dit), in de kerk

bracht. Hij componeerde stukken voor een of meer solostemmen met bege-

leidenden orgelbas, welke onder den titel: Cento concerti ecclesiastici a uno,

due, tre e quattro voci con il basso contimio per sonar nelV organo, 1602 in

het licht verschenen. In de voorrede van dit werk voert hij de gronden aan,

welke hem tot die wijze van componeeren geleid hadden.

Een nieuwe uitvinding van Viadana was het invoeren van een obligaten

bas. Basso continuo genaamd. Wel is waar had men reeds lang vóór

hem, voornamelijk in de kapellen der vorsten, de koren door het orgel laten

begeleiden; doch die begeleiding was niet zelfstandig: de organist deed niet

^nders, dan de in tabulatuur gebrachte koorstemmen, die te zamen de volle

i
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harmonie ))evatten, op het orgel mede spelen. Van lieverlede echter was

men er toe oekomen, der orgelpartij zekere zelfstandigheid te verleenen, door-

dien men haar niet meer de vocale stemmen liet medespelen, doch haar den

grondbas met de daarop gebouwde akkoorden toevertrouwde, welke door zekere

cijfers en andere teekens aangeduid werden; rnen noemde die schrijfwijze

Generalen Bas. Viadana paste nu die wijze van schrijven op het een-

en tweestemmig gezang toe, zoodat de Basso continuo de harmonische

vulstemmen bevatte en zelfstandig tegenover de zangstemmen optrad.

Deze nieuwe, van Florence uitgaande stijl oefende op de kerkmuziek

in Italië geen gunstigen invloed uit. Het werd mode, de werken van

Palestrina en zijn school voor barbaarsche muziek te verklaren en den

nieuwen stijl als de ware kerkmuziek aan te prijzen. ))An die Stelle der

hohen Gesange Palestrina's," zegt Am bros (IV, 310), „traten bald vor

Empfindung schmelzende, bald mit Brillantcoloratur überladene Arien — bald

Herzenskitzel, bald Ohrenkitzel — ein sehr zweifel haftes Appelliren an die höhere

Natur des Menschen durch die Zwischenstation der niedern sinnlichen hindurch."

Voornamelijk te Bome geraakte de kerkmuziek spoedig in verval. De kerk

was de plaats van zingenot geworden ; de zangers gaven, als het ware, con-

certen in de kerk, en vooral wanneer een non als zangeres optrad, stroomde

het volk naar het bedehuis. Met de invoering der monodie ging namelijk de

emancipatie der vrouw op muzikaal gebied gepaard. Vroeger werden de so-

praan- en altpartijen door koorknapen bezet; want de regel gold: »Mulier

taceat in ecclesia;" thans scheen dat gebod opgeheven. Alleen in de pause-

lijke kapel gedoogde men ook nu geen vrouwenstemmen ; daarentegen vindt

men er in den aanvang der 17e eeuw de eerste castraten.

De toondichters uit Zuidelijk Italië, sloten zich aanvankelijk bij de school

van Palestrina aan, doch van lieverlede veranderden zij van stijl, en he^

is niet te loochenen, dat de Napolitaansche school veel tot verval der kerk-

muziek heeft bijgedragen. De werken van den stichter dier school, Ales-

sandro Scarlatti (gest. 17!25), bezitten nog een echt kerkelijk karakter;

die van de meeste zijner leerlingen echter kenmerken zich door afwijking van

de oude vormen en overheersching der nieuwe melodiek. Ook begon de in_

strumentale begeleiding een meer en meer belangrijk deel der kerkmuziek uit

te maken; dit is reeds bij Scarlatti het geval; nog meer echter bij zijn

leerling, Francesco Durante (1684—1755), die, behalve stukken a ca-

pella, vele werken met begeleiding van orkest (strijkinstrumenten, fluiten,

hobo's, fagotten, hoorns en trompetten) componeerde.

Andere beroemde componisten der Napolitaansche school waren Leonar d o

Leo, Francesco Feo, Gaetano Greco, Emanuele Astorga, Gio-

vanni Battista Pergolese en Nicolo Jomelli.

49*
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Onder de meesters der zoogenaamde jongere Venetiaansche school bevinden

zich uitstekende componisten. Hun werken onderscheiden zich van die der

Napohtanen door diepte van gedachten en groote innigheid. De voornaamste

meesters dezer school zijn Giovanni Legrenzi (1625—1690) enzijnleer-

ling Antonio Lotti (1667—1740). De kerkmuziek van laatstgenoemde

munt uit door waarheid van uitdrukking en diep gevoel. Aan een gegeven

Cantus firmus bond hij zich echter niet, maar maakte' zijn thema's zelf.

De vrije imitatie speelt in zijn werken een groote rol. In den cap el la-stijl

schreef hij vele schoone werken, als : een vierstemmig Benedictus en een

Miserere, een achtstemmig Crucifixus^ vele Missen, Salve Beginas en Motetten,

o. a. het schoone -^Vere Languores.'" Nog verdienen hier genoemd te wor-

den Antonio Caldara (1678—1763), Benedetto Marcello (1686—

1739) en Luigi Gherubini (1760—1842). Al verschillen de werken dier

meesters veel van de compositie n der oude Venetiaansche en Romeinsche

school en al voldoen zij niet aan de eischen die men aan de strenge kerk-

muziek behoort te stellen, toch zijn er stukken onder van echt godsdienstigen

geest, die gunstig afsteken bij de opera- en balletmuziek, welke sedert het mid-

den der 18e eeuw de Kerk ontheiligde.

Als een voorbeeld, hoe laag de kerkmuziek in den aanvang der 19e eeuw

in Italië gezonken was, deelt Kandler {üeher das Leien und die Werhe

G. P. da Palestrina, Leipzig 1834) mede, dat hij 1822 in een der eerste

kerken van Rome, in tegenwoordigheid van Pius VII, door den organist

Rossiiii's ouverture La Gazza Ladra en onmiddelijk daarop een achtstem-

mige Mis van Pitoni hoorde voordragen. Toen hij den kapelmeester F io ra-

van ti zijn dank betuigde voor de schoone Mis, doch ten opzichte der ouverture

de aanmerking maakte, dat een dergelijk schandaal zelfs in het minste dorp

van Duitschland niet geduld zou worden, gaf de kapelmeester ten antwoord,

dat die muziek ook zijn goedkeuring niet wegdroeg; maar de kardinalen

hadden verlangd haar te hooren, en derhalve zoude geen oppositie gebaat

hebben.

In Duitschland had de kerkmuziek in den loop der tijden een andere

richting genomen dan in Italië, voornamelijk ten gevolge der Hervorming.

Doch reeds lang vóór de Hervorming had daar te lande het Duitsche lied

een plaats nevens het Gregoriaansch gevonden. Het nu nog bekende Paasch-

lied: y>Ckrist isi erstanden,'" had reeds in de 13e eeuw toegang tot de Liturgie

verkregen. In dezelfde eeuw ontstond het kerklied: "iNun hitten wir den

heiligen Geist.'' Bij bedevaarten en pelgrimstochten werd het lied: y)ln gotes

namen varen wir'" gezongen, en in den slag op het Marsveld (1278) zong

het Duitsche leger: -oSanci Maria, Mutter 7md Magd^ all unsre Noth sei dir

geklagt'' In de 14^ eeuw kwamen er vele nieuwe liederen bij, waaronder
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eenige met afwisselend Duitsclien en Latijnschen tekst, als: -syPuer natus" en

lain dulci juUlo.'' De eerste plaats nemen de Maria -liederen in.

Na de Hervorming werd het aantal Duitsche kerkgezangen grooter en

grooter. Reeds ten tijde van Luther, 1524, werd te Wittenberg de

eerste godsdienstoefening in het Duitsch gehouden en door Duitsche muziek

begeleid. Het was Luther 's streven, de melodie weder in overeenstemming

te brengen met den strophischen versbouw. Hij is de schepper van het Pio-

testantsche gemeentelied, het Koraal (z. dit).

De groote opgang, dien het Duitsche lied maakte, was oorzaak, dat ook de

Katholieke Kerk op dit gebied niet werkeloos bleef. Reeds 1537 verscheen te

Leipzig het door Mich. Vehe vervaardigde katholieke zangl)üol<, niet me-

lodieën van W. Heintz en Joh. Hofmann, en zoo won ook in de Katho-

lieke Kerk daar te lande het Duitsche gezang meer en meer veld.

Als componisten van koraalmelodieën waren in dien tijd werkzaam: Hans

Kngelmann (omstreeks 1540 kapelmeester van Hertog Al

b

recht van

Brandenburg); Johann Spangenberg (geb. 1484, gest. 1550); Philipp

Melanchton (1497—1560); Urban Langhaus, diaconus te Glaucha;

Hermann Finck, de bekende componist en theoreticus, en Ni col au s

Hermann, cantor te Joachimsthal in Bohème.

Evenals vroeger de contrapuntisten der Nederlandsche school den Gregori-

aanschen zang tot grondslag hunner compositiën hadden gekozen, beijverden

zich nu de Duitsche componisten, de melodieën der Duitsche koralen confra-

puntisch te bewerken. De voornaamste dezer componisten waren : J o h a n-

nes Walt her (1496—1570), de reeds hierboven genoemde Lu d wig

Senfl, Arnold von Bruck, Georg Rhau (1488—1548), Mattheus

Ie Maistre, Antonius Scandellus, Leonhard Schröter, Jacob

Kallwitz, meer bekend als Seth Calvisius (1555—1615), Hans Leo

Hassler, Adam Gumpelzhaimer, Joannes Eccard (1553—1611)

en Joannes Stobaeus.

Veel droegen tot ontwikkeling der Duitsche kerkmuziek de organisten by.

Het orgel, ofschoon reeds vroegtijdig bij de godsdienstoefeningen in gebruik

(volgens sommigen reeds in de 4e, volgens anderen eerst in de 7e eeuw),

was tot de 15e eeuw een gebrekkig en onhandelbaar instrument gebleven.

Aan het contrapunt had het voor een groot gedeelte zijn ontwikkeling te dan-

ken en bewees op zijn beurt groote diensten aan het contrapunt. In de 16e

eeuw had het oigelspe! in Duitschland reeds een groote hooi^tc bereikt, en

vier Hamburger organi.sten, H i e r o n y m u s en J a c o b P r a e t o r i n s , D a v i d

Scheidemann en Joaciiim Decker, maakten zich ten opzichte der

Duitsche kerkmuziek zeer verdienstelijk, vooral dooi* hun in den nanvang der

17e eeuw uitgegeven Melodeyen Gesangbnch. Hoe hel oigelspel zich ontwik-
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kelde onder meesters als Frescobaldi , Froberge r, Pachelbel , Swee-

linck, Buxtehude en Reinken, die als de voorloopers van Bach en

Handel beschouwd moeten worden, is in het artikel orgel breedvoeriger

uiteengezet.

In de 17e eeuw begon zich, evenals in Italië, ook in Duitschland de reactie

tegen de contrapuntische vormen te openbaren. Men bevrijdde de melodie uit

de ketenen der polyphonie, trachtte den tekst der gezangen meer uitdrukking

en beteekenis te geven, wendde meer en meer de chromatiek aan en verwij-

derde zich van lieverlede het stelsel der oude kerktoonsoorten.

De eerste Duitsche componist, wiens werken onder den invloed der nieuwe

richting ontstaan zijn, is Michael Praetorius (1572—1621). Zijn com-

positiën vormen den overgang van de oude tot de nieuwe school. Zijn voor-

naamste werk is de verzameling M^isae Sioniae, bevattende 1200 gezangen.

Ook maakte hij het Concerto da cJiiesa, door Via da na in de Kerk inge-

voerd, in Duitschland bekend.

Van meer belang voor de kerkmuziek was zijn tijdgenoot Heinrich

Schütz (1585—1672), die zich ook ten opzichte van het oratorium

(z. dit) zeer verdienstelijk maakte en tot de beste Duitsche componisten der

17e eeuw behoorde.

Andere Duitsche componisten der nieuwe richting waren: Johann Hermann
Schein (1586—1630), Johann Rosenmüller (gest. 1686), Andreas

Hammerschmidt (1611— 1675), Heinrich Al bert (1604—1651), Jo-

hann Grüger (1598—1662) en Johann Rudolf Ahle (1625—1673).

De uit Italië naar Duitschland overgeplante Opera, die voornamelijk te Ham-

burg op het einde der 17e en in het begin der 18e eeuw in Keiser, Te-

lemann en Mattheson ijverige beoefenaars had gevonden, oefende op de

kerkmuziek geen guns'.igen invloed uit. De operagezangen werden in de Kerk,

en omgekeerd de kerkgezangen in de Opera ten gehoore gebracht. Zoo

maakte o. a. Mattheson uit het koraal » Wan7i wir in höchsteu Nötheu

mjn" een Menuet, uit y Wie sc/iön leuchtet uns' een Gavotte, uit » Werde

munter meiti GemülK' een Sarabande en uit )^Icli ruf zu dir^ Herr Jesu

Chrisi" een Polonaise. Deze en andere componisten dier richting verklaarden

zich ook tegen het deelnemen der gemeente aan het kerkgezang. »Der Ge-

meindegesang," beweerde Mattheson, ))als nur in einerlei Führung unge-

künstelter Stimmen bestehend, ohne Takt, ohne Zierrath, auf die einfaltigste

Weise hervorgebracht, sei nur da, dainit auch Unerfahrene und Ungelehrte

mit der blossen natürlichen Stimme Gott loben können, der Kunstgesang aber

sei der allein von Gott gebotene." Meest alle componisten van den aanvang

tot het midden der 18e eeuw, met uilzondering van Bach, hebben geen ge-

zangen voor de gemeente geschreven.
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Bij Johann Sebastian BacÜ bereikten zoowel kunst- als gemeentezang hun

top^junt van bloei. De werken van dezen grooten meester munten niet alleen

uit door grootsche conceptie, volmaakten vorm en zorgvuldige bewerking tot

in de kleinste onderdeden; zij bezitten ook een onuitputtelijken rijkdom van

gedachten, die zich kenmerken door zedelij ken ernst en diep gevoel en hem

tot een der grootste meesters van alle tijden verheffen. Ook het koraal be-

reikt bij Bach zijn hoogsten bloei: zijn vierstemmige koralen zijn door den

verwonderlijken rijkdom van harmonieën en de karakteristieke stemvoering

van aangrijpende schoonheid.

Bach's leven was aan den dienst zijner Kerk gewijd, derhalve was het

orgel zijn hoofdinstrument, en zijn compositiën daarvoor ontsluiten een nieuwe,

te voren onbekende wereld. Met evenveel geestdrift legde hij zich op het

kerklied toe, dat hij van den eenvoudigsten tot den verhevensten vormvan

cantate en oratorium verhief. In het artikel oratorium wordt breed-

voeriger gehandeld over dezen meester, evenals over George Friedrich

Handel, die met Bach tot de grootste oratorium-componisten behoort.

Bach's invloed op de Protestantsche kerkmuziek was in den beginne niet

groot. Zijn werken waren voor zijn tijdgenooten te diep en te ernstig. Men

hoorde liever de gemakkelijk na te zingen melodieën van een Telemann,

een G r a u n en een H a s s e , en de kerkmuziek van Bach werd weldra door

sentimenteele zangen en Italiaansche bravour-aria's verdrongen.

Met de Katholieke kerkmuziek was het niet beter gesteld. Het oude plech-

tige gezang was bijna geheel verloren gegaan; de moderne melodiek voerde

de heerschappij ; de polyphonie was door de homophonie vervangen ; den in-

strumenten werd een steeds grooter rol toebedeeld, en de zangstemmen ver-

loren haar zelfstandigheid. Kortom, de in het algemeen zeer heugelijke voor-

uitgang der instrumentale muziek oefende een hoogst nadeeligen invloed uit

op de kerkmuziek, zooals blijkt uit de Missen der grootste meesters van dien

tijd, zelfs uit die van Haydn en Mozart. Beusachtig steekt Beet

h

ovens

heerlijke Missa solemnis boven de kerkmuziekstukken van dien tijd uit. Toch

kan men dit werk van den grooten meester niet zoozeer een kerkmuziekstuk

noemen; het is veeleer een verheven symphonie met koren op den tekst der

H. Mis ; de bij de godsdienstoefening te gebruiken muziek heeft andeie eischen.

In dezelfde richting bewoog zich Franz Liszt, toen hij zijn Graner Feest-

mis en zijn Hongaarsche Kroornngsmis componeerde. In zijn latere kerkcom-

positiën echter, o. a. in zijn Mis voor nKvnnenstemmen met orgel, sloot hij

zich nauwer bij de oude kerkmuziek aan.

In den Mozart - Haydn sch en stijl werden nog Missen gecomponeerd

door André, C. M. v. W eber, Humm el. Rei ssiger en vele andere

meer of min beroemde componisten. Hun werken zijn in den regel voor
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gemengd koor met orkestbegeleiding geschreven. De Nederlandsche compo-

nisten der 19e eeuw schreven hun kerkmuziek meestal voor mannenstemmen met

orgelbegeleiding. Be r tel man, Hein ze, Hol, Viotta, Ver hulst e. a.

componeerden vele Missen, waaronder an imf/ffw' iic/^ zeer verdienstelijke toon-

stukken zijn, maar die toch ook niet voldoen aan de eischen, die het Concilie aan

kerkmuziek stelt. De werken der oude kerkcomponisten lagen onder het stof der

bibliotheken begraven; alleeu in de Sixtijnsche kapel werden zij nog uitgevoerd.

Toch waren er op het einde der 18e en in deu aanvang der 19e eeuw,

zoowel in Duitschland en Italië, als in andere landen, mannen die er naar

streefden, de kerkmuziek tot haar ouden ernst en eenvoud terug te brengen.

De voornaamsten van hen zijn: Kaspar Ett (1788—1847); Joh. Kaspar

Aiblinger (1788—1867); Karl Proske (1794—1861), die zich vooral

verdienstelijk heeft gemaakt door zijn Musica divina, een verzameling, die ju-

weeltjes van klassieke kerkmuziek bevat; Johann Geórg Mett enleiter '

(1812—1858) en zijn broeder Dominicus Mettenleiter (1822—1868);

Charles Joseph Vervoitte (geb. 1822), voorzitter der Société acadé-

mique de musique religieuse et classique te Parijs en Jean Louis Danjou

(geb. 1812).

Onder hen die zich in onze dagen met grooten' ijver op de kerkmuziek

hebben toegelegd, verdient in de eerste plaats genoemd te worden Dr. Franz

Witt (geb. 1812). Hij is de grondlegger en algemeene president van den

Cacilienverein, die zich, onder bescherming van een kardinaal, ten doel

stelt, den waren Gregoriaanschen en den echt kerkdijken meerstemmigen zang

te herstellen. Deze vereeniging telt reeds meer dan 8000 leden, en vele op

het gebied der kerkmuziek beroemde mannen zijn tot haar toegetreden. Het

orgaan der Vereeniging zijn twee door Witt geredigeerde maandschriften:

Fliegende Blatter für Kirchenmnsik en Musica sacra (Regensburg, Fr. Pus-

tet). De pogingen van Witt en de zijnen tot herstel der oude kerkmuziek

vonden ook in andere landen navolging. In ons vaderland, waar reeds in

vroeger jaren de R. K. priester N. A. Jansen zich als theoreticus gun-

stig onderscheiden had, werd de eerste schrede op dien weg gezet door het

Provinciaal Concilie van 1865, waarbij de meerstemmige muziek werd toege-

staan, maar niet onvoorwaardelijk: »zij moet," zegt het Concilie, «vervaardigd

zijn volgens de regels der christelijke kunst en het kenmerk dragen van waar-

lijk keikelijke muziek." Als eerste regel moet gelden: niet de woorden

zijn voor de muziek, maar de muziek is voor de woorden, —
dezelfde regel, dien Wagner voor de ware dramatische muziek voorschrijft.

Ook bepaalde het Concilie, dat gedurende de godsdienstoefening slechts gezan-

gen in de Liturgische taal, het Latijn, gezongen mochten worden en verbood,

dat vrouwen aan den kerkzang zouden deelnemen.
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In den geest van het Concilie zijn in de laatste jaren vele pogingen

gedaan tot herstel der klassieke kerkmuziek. Een der ijverigste voorstan-

ders en kundigste beoefenaars dier muziek hier te lande is de R. K.

priester M. J. A. Lans, leeraar aan het seminarie Hageveld te Voorhout.

Niet alleen door het componeei-en van Missen in den geest der oude mees-

ters, maar ook door het schrijven van een maandschrift, getiteld: St. Gre-

goriusblad^ en van eenige uitmuntende werkjes, o. a. een RandloeTcje ten ge-

Iruihe iij het onderwijs in den Gregonaansche7i zang, Be KatJiolielce organist

en Be Jonge Korist (uitgegeven bij J. W. van Leeuwen te Leiden), heeft

hij zich ten opzichte der kerkmuziek bijzonder verdienstehjk gemaakt.

Voornamelijk in Duitschland is ook in deze eeuw veel gedaan tot verlief-

fing der Protestantsche kerkmuziek. Mannen als Mendelssohn, Haupt-

mann, Fr. Kiel, Immanuel Faisst, Ghristian Finck e. a. com-

poneerden uitmuntende oratoria, psalmen en cantates, en het koraalgezang

werd er bevorderd door H. G. Nageli, Kon rad Kocher, Silcher,

Frech, Zahn, Tucher, Layriz, Kraussold e. a. (Vergelijk de artike-

len KORAAL en oratorium).

Kerktonen of fierktoonsoorteo, Ned.; kirchentöne of kirchentonarten,

Hoogd. ; MODI of toni. Lat. ; de in de kerkmuziek gebruikelijke toonladders.

Zij ondergingen in de 17e eeuw, door invoering der chromatiek, vele wijzi-

gingen en werden van lieverlede tol slechts 'wee toonsoorten, die der groote

en die der kleine terts [dur en moU) herleid.

De oosprong der kerktonen is te zoeken in het Grieksche toonstelsel. De

H. Ambrosius, zoo heet het, koos van de Grieksche octaafsoorten er vier

uit voor kerkelijk gebruik. Men stelt zich de zaak aldus voor, als zoude

Ambrosius, of wie dan ook, een aan de klassieke oudheid ontleende hoofd-

scala, namelijk de volgens ons hedendaagsch notenschrift aldus luidende tonen

:

d e f g a h c' d\ tot grondslag der kerkmuziek gekozen en ei- de volgende

drie schalen : e— e', f— ƒ' en g—g>, bijgevoegd hebben. De Ambrosiaansche

zangen zouden zelfs tot den omvang van vier pen tach orden beperkt zijn

geweest: d—a, e— è, f
— c', g— d'.

Deze voorstelling is echter niet geheel en al juist, zooals onlangs op over-

tuigende wijze is aangetoond door W. Brambach, in zijn werkje Bas Ton-

system %ind die Tonarten des christlichen Ahendlandes im Mittelalter, ihre Be-

ziehungen zur griechischen MusiJc toid ihre EntwicUung bis auf die Schule

Guido's von Arezzo. Mit einer Wiederherstelliing der Musiktheorie Berno's

von der Reiehenau, nach einer Karlsrnher Handschrift (Leipzig, B. G. Teub-

ner, 1881). Terecht merkt de schrijver op, dat ten tijde van Ambro-
sius op den toon d niet gebouwd was, de schaal

d e f g a b c' d',
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maar, daargelaten de absolute toonhoogte, de Lydische transpositie-schaal

d e f g a bes c' d',

uit welke, wegens het gemis van den toon 5, de hierbovengenoemde schalen of

pentachorden niet afgeleid konden worden. De eerste kerktoon komt veeleer

overeen met de oude phrygische octaafsoort, die in het transpositie-stelsel uit het

deel eener toonladder genomen moet worden, b. v. in de hypolydische trans-

positie-toonsoort uit d— d' zonder voorteekening, in de dorische uit es f ges

as hes g' des' es', in de phrygische uit f g as bes c' d' es' f enz. Op uit-

voerige wijze toont Brambach in bovengenoemd werkje aan, hoe de eerste

kerktoon uit de phrygische transpositie-schaal ontstaan is. De reden, waarom

juist die schaal gekozen werd, ligt hierin. De kerkgezangen werden in de

eerste christenfijden niet door kunstenaars voorgedragen en bewogen zich dien-

tengevolge in een kleinen toonomvang. Zij moesten voor een middenregister

geschikt zijn, en aan dezen eisch voldeed juist de piirygische transpositie-schaal.

Zoo zegt Aristides Quintilianus: i»De phrygische toon past voor het

middenregister.""

Men moet zich het ontstaan der oude kerktonen waarschijnlijk aldus voor-

stellen. De oudste zangen bewogen zich in een toonomvang, die met de

ligging der phrygische transpositie-schaal nagenoeg overeenkwam. De slot-

noten dezer zangen waren gemeenlijk d^ e, f oi g (volgens hedendaagsch

schrift). Naar die slotnoten vormde men vier ver.schillende toonsoorten : d—dl,

e— e', f—f' en g—g'.

Gelijk men aan den H. Ambrosius de invoering der eerste vier of authen-

tieke kerktonen toeschrijft, beweert men, dat een ander beroemd man der

kerkgeschiedenis, de H. Gregorius, het getal kerktonen tot acht uitbreidde,

doordien hij de bovenste quart van elke toonladder onderaan bracht, waardoor

de tonen A—a, B"-h, c—o' en d— d' ontstonden, die den naam pi agale ver-

kregen. Doch ook deze bewering moet ciim grano salis opgevat worden. De

zoogenaamde uitbreiding der vier oorspronkelijke kerktonen tot acht was, naar

alle waarschijnlijkheid, een verandering in de theorie, niet in de praktijk. Men

vindt namelijk tot diep in de middeneeuwen duidelijke sporen eener ouderwet-

sche leermethode, volgens welke er slechts vier toonsoorten bestaan. Zij be-

wegen zich om een sluittoon in hooge of lage ligging. De hooge ligging werd

als hoofdvorm, tonus authenticus, de lage als nevenvorm, tonus pla-

galis, beschouwd. Daar echter beide vormen met zekere zelfstandigheid op-

traden, verdeelden de theoretici elk der vier oude toonwijzen in haar twee be-

standdeelen en brachten zoodoende acht toonsoorten te voorschijn, die zij in de

praktische muziek trachtten over te brengen, zonder evenwel gedurende den

ouden tijd een bepaalden invloed op de vorming der melodie te kunnen uitoe^

fenen. In verband daarmede staat een telling- der kerktonen van I tot VIII.
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Wanneer deze ingevoerd is, kan men niet met zekerheid bepalen. Wel spreekt

reeds Alcuin van acht tonen; maar hij wendt slechts vier getallen aan, daar

de t o n i p 1 a g i i bij hem in zekeren zin als deelen van den eersten tot vierden

hoofdtoon verschijnen. Uit deze getuigenis uit de 8^ eeuw (wanneer namelijk de

hier genoemde Alcuin de beroemde tijdgenoot van Kar el den Gr o o te is)

blijkt niet, dat destijds reeds het tellen der toonsoorten van I tot VIII gebrui-

kelijk was. In de 9e eeuw vindt men Alcuin 's woorden bijAurelianus

Reomensis weder, en ook in die eeuw won de verdeeling toni authen-

tici I, III, V en VII en toni plagii II, IV, VI, VIII geen veld. Eerst in

den loop der lO^ eeuw worden de nummers algemeener. Zij komen voor bij

den door Gerbert geciteerden anonymus uit den tijd vóór Guido, in de

pseudo-hucbaldische geschriften en bij Oddo, in een aan Notker toege-

schreven verhandeling. Bij den abt B e r n o heeft de oude benaming de boven-

hand, doch hij kent ook de nieuwe.

Voor de latere benamingen der kerktonen gebruikte men óf de Romeinsche

cijfers I—VIII, óf de daarmede overeenkomstige telwoorden primus— octa-

vus. Daaienboven bestond er nog een tweede wijze van telling, die evenzeer

op de theorie van acht toonsoorten gegrond en wellicht van ouder datum is,

dan de gewone becijfering. De zangschool van Roman us te St. Gallen ge-

bruikte namelijk de volgende letters:

a z= 1 (tonus),

e = II,

i = III,

o = IV,

t; (m) = V,

H = VI,

y = VII,

w z= VIII.

Deze vokalen, die nog in de 15e eeuw in gebruik waren, zijn, gelijk men

ziet, niet aan een bepaalde toonreeks, maar aan het Grieksche en Latijnsche

alphabet ontleend.

Wat de benamingen authenticus en plagius, met haar nevenvormen,

betreft, zij hier vermeld, dat zij in de middeneeuwen op verschillende wijzen

verklaard werden. De beste Latijnsche verklaring van plagius vindt men

bij Alcuin: lateralis (zijdelings). Ook Hucbald zegt: »Plagis protus, id

est, lateralis vel obliquus primus." Authenticus leidde men van auctor,

magister, af. De duidelijkste Nederlandsche uitdrukking voor beide woor-

den zou zijn hoofd- en n e v e n t o n e n.

Na de 12e eeuw werd het getal kerktonen tot twaalf, door sommigen zelfs

tot veejtifn uitaebreid. De elfde en twaalfde toon echter werden vrij alge-



300

meen afgekeurd, daar de schaal f
—

f' de in de middeneeuwen verboden tri-

tonus (namelijk de overmatige quart f
—h, d. i. de opvolging van drie heele

tonen), en de schaal b—b' de omkeering (de kleine quint b—f') bevatte.

Toch bepaalde men zich eindelijk tot twaalf toonsoorten, een stelsel, dat ook

door Glareanus in zijn Dodekachordon met glans verdedigd is.

Deze twaalf kerktonen zgn:

AUTHENTIEKE

:

PLAGALE .

I. dorisch: d e fff a b c d. II. hypodorisch: a b c d e f ff a.

III. phrygisch: e fff a b c de. IV. hypophrygisch: hcdefffab.

V. lydisch: f ff
a b c d e f.

VI. hypolydisch: c d e i ff
a h c.

VII. mixolydisch: ^ a b c d e f ff.
VIII. hypomixolydisch: defgabcd.

IX. aeolisch: a b c d e fff a. X. hypo-aeolisch: efffübcde.

XI. iowisch: c d e f ff
a b c. XII. hypo-ionisch:

ff
a b C d e f ff.

De aan het Grieksche stelsel ontleende namen dorisch, p h r y gi sch enz.

kwamen ten tijde van Glareanus in gebruik.

Vele dezer toonladders zijn schijnbaar gelijk, b. v. I en VIII, doch in wer-

kelijkheid van elkander onderscheiden; want bij I is de sluittoon f/, bij VlII^y

de eerste is een authentieke, de laatste een pla gal e toon; de samenstelling

van quarten en quinten is in beide verschillend, derhalve ook de verdeeling

van beider melodieën, hetgeen bovendien aan de dominant, den voornaamsten

toon na den sluittoon, zichtbaar is. De kenmerken eener toonsoort zijn

:

1°. de finaal of sluittoon. Elk kerkgezang, uitgezonderd de psalmen,

sluit op den grondtoon der toonsoort, waarin het vervaardigd is; zoo is bij

I en II de grondtoon d, bij ÏII en IV e, bij V en VI ƒ, bij VII en VIII
ff,

bij IX en X a en bij XI en XII c;

2°. de Ambitus of omvang van een toon, namelijk de omvang van den

laagsten tot den hoogsten toon zijner schaal. Hieruit kan men afleiden, of

een gezang tot een authentieken, dan wel tot een pi agalen toon behoort.

Stijgt het tot een octaaf boven de sluitnoot, dan is het in den eersten, be-

weegt het zich tusschen de bovenquint en de onderquart, dan is het in den

laatsten toon geschreven

;

3°. de dominant, die niet altijd, zooals in ons hedendaagsch stelsel, de

vijfde toon boven den grondtoon, maar de voornaamste toon na de fin aal is.

Zoo is a de dominant voor I, IV en VI, f voor II, e voor IX en XII, 6? voor

VII, c voor III, V, VIII en X,
ff

voor XI.

4°. de repercussio of terugslag, namelijk het interval, dat door de

finaal met de dominant gevormd wordt, b. v. bij I d~a, bij II

d—f, enz.

Niet altijd doorloopen de zangen den geheelen ambitus harer toonsoort;

in dit geval wordt deze laatste tonus imperfectus genoemd. Overschrij-
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den zij de grenzen van den ambitus, door bijvoeging van een overvloedige

noot (nota abundans), dan heet de toon plus qua m perfectus; dit

geval doet zich o. a. voor, als toon I de c onder de finaal neemt, of toon

III tot de terts onder den sluittoon nederdaalt. Ook overschrijden de gezan-

gen nu en dan hun ambitus meer dan één toon, zoodat de plagale toon

schijnbaar met den authentieken vermengd is (tonus m ixt us) ; of zij v^üjken

naar een vreemden toon uit (tonus commixtus); enkele gezangen sluiten

ook in een anderen dan den regelmatigen sluittoon; dit heet tonus irre-

gularis.

De kerktonen zijn diatonisch, d. i. zij laten geen verhooging of ver-

laging van den toon door
jr

of b toe; uitgezonderd in die gevallen, waarin

de tritonus (f
—b) of diens omkeering vermeden moet worden; dan wordt

b in bes veranderd. Onder verhooging of verlaging wordt natuurlijk niet ver-

staan de i; en i^ die door transpositie eener toonladder verkregen worden.

Met meer recht dan aan de hedendaagsche, slechts door groote of kleine

terts onderscheiden toonladders, kan men aan elk der kerktonen een ver-

schillend karakter toekennen, daar de halve tonen in eiken kerktoon een andere

plaats innemen en de grondtoon in de authentieke toonsoorten een andere

ligging heeft dan in de plagale. Het oordeel der schrijvers over het karak-

ter der acht oude kerktonen kan samengevat worden als volgt:

Toon I is bescheiden-vroolijk, vol majesteit, verheven en zeer geschikt om

godsdienstige vreugde uit te drukken.

Toon II drukt kalmen ernst, weemoedig verlangen en diepe smart uit.

Toon III is geestdrift-wekkend; sterke gemoedsbeweging, bevelen en be-

dreigingen worden er in geschilderd, en de halve toon aan het begin der lad-

der geeft aan dezen toon iets geheimzinnigs.

Toon IV is zoetluidend, vriendelijk en innemend en zeer geschikt om een

zacht en gelaten klagen uit te drukken.

Toon V is de schildering van vrij opgewekt juichen en matige vreugde.

Toon VI is liefelijk, teekent stille godsvrucht, en is de uitdrukking van

het gebed, dat oprijst uit een medelijdend hart.

Toon VII (die de hoogste toonladder heeft) dient om vreugde vol ma-

jesteit uit te drukken en levendig te verhalen.

Toon VIII is rustig, mannelijk, krachtig en wordt vooral bij verhalen

gebruikt.

Nog zij vermeld, dat sommige moderne componisten de kerktonen ook in

instrumentale muziekstukken aangewend hebben. Zooheeft Beethoven in zijn

strijkquartet op. 132 een koraalmelodie met imitatiën, getiteld: „Bankffebet eines

Genesenen'' in de vijfde (lydische) toonsoort geschreven. Ook Chopin

wendde dezelfde toonsooit aan in zijn Mazurka op. 24, no 2, en de aanvang
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zijner Mazurka op. 41, no 4, is phrygisch. Hel andante der symphonie in

A groote terts van Mendelssohn heeft een thema in i^ aeolisch. Meer

dergelijke voorbeelden van het aanwenden der kerktonen zijn in de heden-

daagsche muziek te vinden.

Tot aanvulling van dit artikel dienen de artikelen notenschrift, solmi-

SATIE en TOONSLUITING.

Kerkzangf, z. kerkmuziek.

Kerl (Johann Gaspar VOn), organist, componist en theoreticus, geb.

1625 te Gaimersheim bij Ingolstadt, ontving onderricht te Weenen van den

hofkapelmeester Valentini, later te Rome van Garissimi. Hij werd

1656 kapelmeester van den keurvorst van Beieren, was 1658 te Frankfort

bij de krooning van keizer Leopold I werkzaam en bracht door zijn spel

en een door hem gecomponeerde Mis zijn toehoorders in verrukking. In het

jaar 1659 verkreeg hij den titel van Keurvorstelij ken Raad, doch deze en andere

onderscheidingen verwekten den nijd der Italiaansche hofzangers. Zij maak-

ten hem het leven onaangenaam, en hij begaf zich 1673 naar Weenen, waar

hij van keizer Leopold een jaargeld van 600 florijnen verkreeg en 1677

tot hoforganist benoemd werd. Hij stierf aldaar 13 Februari 1693. Een

volledige lijst zijner compositiën, waaronder Missen, motetten en ook drie

opera's, bevindt zich in de Biographie univers. van Fëtis.

Kerle (Jacob de), Nederlandsch componist, geb. in de eerste helft der

16e eeuw te Yperen in Vlaanderen, was koordirecteur en kanunnik te Ka-

merijk. Volgens Proske was hij in dienst bij den bisschop van Augsburg,

Otto von Trugsess, bracht eenige jaren te Rome door en werd later

kapelmeester van keizer Ru dol f IL Het jaar van zijn dood is niet bekend.

Zijn werken behooren tot de beste kerkmuziek der 16e eeuw. Zijn zooge-

naamde Scala-Mis (geschreven op de toonladder ui^ re^ mi., fa, sol, la) en

eenige andere Missen droeg hij aan Gregorius XIII op.

Van zijn werken zijn in het licht verschenen: Sej; Missne suavissimis modu-

lationihus refertae partim qiiaUwr parüm quinque vocihus concinendae (Venetië,

1562); Preces speciales pro saluhri Co7icilii generalis s?(ccessu (Yeneiie, i5Q9)

;

Madrigali a quattro vod, lib. 1 (Venetië, 1570); Il primo lïbro eanitolo del

Trionfo d'amore del Petrarca (Venetië, 1570); Il primo lïbro dei Motetti a

cinque e sei vod (ibid., 1571); dit werk verscheen ook onder den titel

Selectae quaedam cantiones sacrae modis musicis quinque et sex vocum (Neu-

renberg, 1571); Moduli sacri quinque et sex voc. cum cantione contra Turcas

(Munchen, 1572); Motetti a 2, 4 e 5 vod e Te Deum Laudamus (Mun-

chen, 1573); Sex Missae 4i et b voc7im ei Te Deum (ibid., 1576) ; Cantio

in honorem generosi ac nolilis Dm. Mekh. Linchen (Neurenberg, 1574);

Mutetae h et Q voc, quibus adjuncti sunt ecclesiasticikymni {Mnnchen, 1516);
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Sacrae cantiones etc.^ quilus adjuncti sunt ecclesiasüci Hymni de resurrectione

et Ascensione Domini et de B. Maria Virgitie (Munchen, 1575) en Quatuor

Missae suavissimis modulationiius refertae, guarum una quatuor, reUquae vero

giiinque vocihus concinendae : adjuncto in fine Te Bemn laudamiis (Antwerpen,

C. Plantin, 1582). De aan Gregorius opgedragen Mis bevindt zich in

manuscript in de bibliotheek van het Vatikaan.

Rerle (Vitus), Duitsch componist, was omstreeks 1750 koordirecteur te

Reisbach in Beieren en componeerde o. a. een geestelijk drama, getiteld : 2)er

gute Ismaël, dat in genoemd jaar bij de Jezuïeten te Munchen uitgevoerd

werd. — In de Histoire et Bibliographie de la Tj/pograpJde musicale dans les

Pays-Bas van A. Goovaerts (Antwerpen, 1880) wordt nog melding ge-

maakt van zekeren G. Kerle, wiens naam voorkomt op een bij den uitgever

Peter Mortier te Amsterdam verschenen werk, getiteld: Toccates et Suittes

pour Ie Clavessin de Pasqnini, Poglietti et G. Kerle, mises en meilleur ordre

et corrigées d'un grand nomhre de fautes.

Kerlino (G i o v a n n i) , Italiaansch instrumentenmaker, leefde omstreeks 4 449

te Brescia en was voornamelijk bekend als vervaardiger van viola's. George

Hart, in zijn boekje Tke VioUn : its famous makers and their imitators, ze^i

van hem : »Numerous Instruments of the Violin shape have been attributed

to this maker, particularly those of quaint appearance, but it is doubtful

whether he made any instruments but those of the V"iol types."

Kern, Ned. en Hoogd., heet in de orgelbouwkunde een cirkelvormig blad,

waarvan een segment is afgesneden. De kern is van hetzelfde materiaal, als

de orgelpijp waarbij zij behoort en wordt op den voet der pijp vast gesoldeerd.

(z. ORGELPIJP en LABIAALPIJP).

Kern (Gregor), was 1520—1530 kapelmeester van den landgraaf Phi-

lips den Grootmoedige te Kassei. Zijn kapel bestond uit een tenorist, een

bassist, een organist en tien instrumentalisten, waaronder drie trompetters.

Kern (Joseph Seraphim), kamermusicus van den bisschop van Passau,

is bekend door het volgende werk : Alauda ad sacri/icium sacerdotale cantans,

in selectissimis III Missis quatuor voc, 2 violinis et viola ad primam missam,

2 clarinis et tympano cum organo continuo, sti/lo ecclesiastico ad regulas ex-

quisitissimas deductis (op. 2, Burghusianae, ilAl).

Kern (August), muziekonderwijzer en componist van dansmuziek, leefde

tot 1843 te Hamburg, later te Hanover.

Kerndraad heet in de orgelbouwkunde een ijzeren staafje, dienende om

de kern (z. dit) eener pijp naar beneden of naar boven te stoeten, naarmate

zij te hoog of te laag ligt.

Kerner (Lor enz), Duitsch toonkunstenaar, leefde omstreeks 1690 te Ham-

burg en was Mattheson's leermeester in het contrapunt.
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Üernreet, in de labiaalpijpen van een orgel de ruimte tusschen het on der-

la bium en de kern; door deze reet dringt de wind opwaarts in de pijp.

Rerntl (J. B.), componist, alleen bekend door Six nouveaju duos poxir 2

violons, op. 8 (Parijs, Si eb er).

Rerpel (Sixtus), Duitsch luitenist uit de tweede helft der 46e eeuw, com-

poneerde stukken voor luit, die 1574 te Straatsburg het licht zagen.

Kerpen (Friedrich Hugo Freiherr von), componist en violoncellist,

leefde op het keerpunt der 18e en 19e eeuw. Hij was 1780 kapittelheer te

Würzburg, waar hij ook de liefhebberij concerten dirigeerde, en woonde 1790

te Mainz, later te Heilbronn. Onder zijn compositiën bevinden zich opera's

:

Der ScJiiffhruch, Die Rdthsel, Adelheid von Poiithieu.

Rerrena, een vijf meter lange Indiaansche trompet.

Rerreng'i, een 4 el lang en van voren 1 el wijd koperen blaasinstrument

bij de oude Perzen.

Rersbergen (Pi eter), organist en klokkenist te Delft omstreeks 1830,

diri^reerde 1840 de sVrijdagconcerten'' daar ter stede.

Rerstiaen, Nederlandsch toonkunstenaar, bekend als een >;excellent speel-

man," ging met de koningin van Hongarije naar Spanje.

Rerzel of Rerzelli (Michael), vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks

1760 te Weenen, leefde sedert 1786 te Moskau, waar verscheidene Russische

opera's van hem vertoond werden. Ook schreef hij strijkmuziek.

Rerzinger, toonkunstenaar te Presburg omstreeks 1796, liet aldaar zijn

operette Die Illumination vertoonen.

Res (Willem), violist en componist, geb. 16 Februari 1856 te Dor-

drecht, ontving het eerste onderricht in het vioolspel van Th ij sse ns , in het

klavierspel van Nothdenft, beiden toonkunstenaars daar ter stede, en zette

zijn studiën voort onder leiding van den muziekdirecteur August B ö h m e

,

bij wien hij ook de harmonieleer beoefende. In het najaar van 1871 begaf

hij zich naar Leipzig, waar hij tot 1873 les nam bij den concertmeester

Ferdinand David, en bezocht 1875—76 als pensionnaire van koning

Willem III het conservatoire te Brussel, waar Henri Wieniawski

destijds leeraar was. Gedurende zijn verblijf aldaar werkte Kes ook als altist

mede in de door Louis Brassin en Wieniawski gegeven kamermuziek-

soirées en ging 1876 naar de Hoc hschule te Berlijn, waar Joachim, Kiel

en Taubert zijn meesters waren. Nadat hij aldaar het diploma van vol-

tooide studiën {Zeugniss der Reife) verkregen had, keerde hij 1877 naar zijn

vaderland terug, gaf eenige concerten in de provinciën en werd in hetzelfde

jaar, als opvolger van Skalitzky, tot concertmeester van het P a r k -orkest

benoemd, welke betrekking hij nog heden bekleedt. Ook werd hij 1879 met

de leiding der zangvereeniging van de Dordtsche afdeeling der Maatsciiappij
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t. b. d. T. bdast. De werkzaamhedoi aan beide b^rekkii^Ten verbonden

T»faiind«rdeii hem echter niet, nn en dan als solist q> te treden en op soi-

rees voor kamermiiziek mede te werkcm. Van zgn oompodtiën z'gn tot heden

dechts weimge in drok Tersdiaien. Yermeiding Todioit in de eerste plaats

ign concert Toor viool, dat dow deNederlandsche Toonknnstenaars-
Tereeniging b^roond en door hanzdvoi herhaalde malai voorvedragoi

werd. Onder zgn overige werkoi bevind«i zich een Ada^ voor violoneel,

e^en smate en andere stokken Toor klavio*, twee eonoertoavertares, lieder«i

vom* sf^nraan en mezzo sopraan, phantasieën voor viool, een trio en een

"..::'-' " ""r L! vit: ~7i strgkinstramentm.

Ke^enbeimer ,i^aie), Dnitsehe zangeres, alleen hg Fét is vermeld, werd

1^ 1 ^36 te Friedrichdiofi^ in Wmiemberg gdboren en ontving haar

muzikale oplading van Lindpaintner, Lenz en Gonstance Dahn.

Zg trad 1857 te Stettin ec te Monchen m^ groot socees <^ in rollen als

Fidelio, Yalentine {Hwgemdem) en Romeo. Latere berichten ontbrekm.

Kester (Wendelin). Dmtsdi componist nit de tweede hdft der 16e eeaw,

geb. te Kanneworf mp het gdned van Schwarzboig, is bd^end door een vgf-

stommige Ifot^ten-verzamding, getitdd : Camiiome» nper eeoMgelia dommieaSa

e£ snrfmvm, mm JdÊemi üs (hieru. zm gdframeiem (Wittrabag, 1552).

Kessd (Johann Christian Bertram), componist «imnzidLlheoreticas,

gdb. omstre^is 1766 te Lengefdd in Thoringen, gest. 1823 als cantor aan

de Andreas^erk te Eisleboi, schreef eenige kerkmnzi<^stakken. alsmede een

leerbodk, getitdd: Ümtenidkl im Gemeralbasae stam Gebrameh fir Leirer umd

Lermemde (Leipzig, 1790; 2« drak, 1792).

Kf^selpsokfa, Hoogd., k^elpanken; z. pauken.

Kêïsler "rasraas), componist, geb. 1808 te Weenoi, maakte 1828 3p-

gang m^ eenige melodrama's [Chtilde, Samriaa en d^ Stoel im jSSa») ea

\yree oavertnres. Latere boichten aaiu^aande hem ontlveken.

Kcssl^ (Ferdinand). componist, moziektheor^cos en klavier^pel«r, gd>.

1793 te Frankfort a. d. M., was een leerling van Vol 1 weiier en gaf in

zgn geboortestad ondoricht in de muziek. Van zgn composiliên, bestaande

in een opera, svmphonieên. quarfetten, klaviersonat^ rondo's en variatiêo,

zgn slechts weinige in druk verscholen. Een lewboek van hem. getiteld:

%«f«m zmm Setttimmiernekt in der Harmome, zag kort na zgn dood. 22 OcL

1856, het UchL

Kcssler (Franz August), fluitist, gd). 1783 te Berchtesgaden, was

kamermusicus in de koninklgke Begosche kapel en stierf als zoodanig 1849

te Ifunchen.

Kcsslrr (Johann), Doitsch toonkonslenaar uit de tweede helft der 17e

eeuw. studeerde aanvankelgk te Jma in de Theologie, doch werd later cantor

IL ao
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te Ziegenrück en gaf in het licht : MusiJcalischer Willhommen a canto solo con

ritornello a 2 Viol'mi e Continuo (Jena, 1668).

Ressler (Johann Wilhelm), schrijver over muziek en organist, leefde

op het keerpunt der 18e en 19e eeuw te Heilbronn. Van zijn werken zijn

m druk verschenen: Würtembergisches vierstimmiges Choralbuch (Stuttgart,

1793) en Divertissements sociaïix ou 6 Angloises pour Ie clavec'm avec leur

choréographie (Darmstadt, 1796). Hij was 1810 nog in leven.

Kessler (Joseph Ghristoph), eigenlijk Kötzler geheeten, geb. 26 Aug.

1800 te Augsburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van den orga-

nist Bi lek, zette zijn studiën voort aan het seminarie te Nicolsburg en ging

1816 naar Weenen, waar hij in de philosophie studeerde en kleine stukjes

voor klavier vervaardigde. Vier jaren later werd hij muziekonderwüzer bij

graaf Potocki te Lemberg en schreef in die betrekking zijn beroemde Étu-

des de concert, die bij Ha slinger te Weenen het licht zagen, in Parijs na-

gedrukt, door Kalkbrenner in zijn klaviermethode aangeprezen, door F ét is

en Moscheles gedeeltelijk in hun Methode des methodes opgenomen en

door Liszt op zijn concerten voorgedragen werden. Ook zijn latere, zooge-

naamde „rhapsodische études" (op. 51) maakten grooten opgang. K. ging

1829 naar Warschau, vervolgens naar Breslau, 1835 ten tweeden male naar

Lemberg en 1857 naar Weenen, waar hij 13 Jan, 1872 stierf. Behalve de

bovengenoemde werken schreef hij concertstukken, nocturnes en praeludia

voor klavier, alsmede liederen en quartetten.

Kessler (Joseph Heinrich Ferdinand), Duitsch componist, geb.

4 Dec. 1808 te Tost in Silezië, was signator aan de El is ab et h-kerk te

Breslau. Hij componeerde cantates en psalmen, alsmede vele instrumentale

muziek.

Kesteloot (Jacob Lodewijk), geb. 1778 te Nieuwpoort, gest. 18M te

Gent, is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift Over den hloeijenden

staat der toonkunst in de 18e eeuw.

Ketel (Jan Hendrik van), geb. 1735 in Friesland, was 1754-^1813

violist, organist en klokkenist te Weesp. In laatstgenoemd jaar stierf hij.

Ketelpauken, z. pauken.

KeteltrommeU) eertijds instrumenten om veld muziek (z. dit) temaken.

Men vond ze ook op sommige orgels, ter zijde daarvan geplaatst; zij werden

dan geslagen door beelden, die men met behulp van pedaalklavieren in bewe-

ging bracht. Bij gebrek aan keteltrommen kon men het effekt dier instru-

menten nabootsen door middel van een combinatie van zekere registers. J. Ver-

schuere Reynvaan toont in zijn Muzyhaal Kunst- JFoordenloek (1795)

op uitvoerige wyze aan, hoe men in dat geval te werk moest gaan : welke

registers gekozen moesten worden, jom de »veldmuziek", het »kwinkeleeren
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der vogels", den «koekkoek", hel «hanengekraai", het „schieten met kanon

en musket" en het Dgekerm der gekwetsen" uit te drukken. Aan het einde

zijner beschrijving zegt hij echter: »Wij stellen alle deze fraaiheden gelijk

met die kunstjens, waardoor men, onder het speelen op het Pianoforte, telkens

van geluid verandert en altijd hiermede opdaagt: hierdoor brilleert menig een,

met zijne gemakkelijke stukjens, bij onkundigen : daar zulken, dikwijls eens ter

toetse gebragt, niet in staat zouden zijn, om iets wezenlijks, waar eenig werk

of moeielijkheid bij is, uit te voeren; en dergelijke baazen hebben echter wel

eens wat snaps."

Ketschaa (August), geb. omstreeks 1805, was organist en koninklijk

muziekdirecteur te Erfurt, waar hij een muziekvereeniging oprichtte, die hij tot

aan zijn dood, 1869, leidde. Als componist is hij slechts door liederen bekend.

Kette (Albert of Albrecht), orgelvirtuoos en componist, geb. 1726

nabij Schwarzenberg, werd 1749 Domorganist te Würzburg, waar hij 1767 stierf,

Ketten (Henri), klavierspeler, geb. 25 Maart 1848 te Baja in Hongarije,

ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte vele

kunstreizen door Europa en Amerika. Op dit oogenblik (Dec. 1881) bevindt

hij zich in Italië.

Ketten (L e op o 1 d) , broeder van den vorige, was aanvankelijk klavierspeler,

doch wijdde zich later aan den zang. Te Parijs maakte hij weinig opgang

en begaf zich dientengevolge naar het buitenland. In den winter van 1874—75

was hij als tenor d'opéra comique aan de Fransche Opera te 's Hage

verbonden.

Kettentriller, Hoogd., z. kettingtriller.

Kettenns (Aloys), violist, geb. 22 Febr. 1823 te Verviers, kwam op

jeugdigen leeftijd aan het conservatorium te Luik, dat hij echter spoedig weder

verliet, en zette toen zijn studiën onder eigen leiding voort. Hij werd 1841

eerste violist aan den schouwburg te Aken, gaf te Frankfort, Mainz, Karls-

ruhe en in andere Duitsche steden concerten en werd 1845 concertmeester te

Mannheim, waar hij zich onder leiding van Vincenz Lachner in decom-

positie oefende. Sedert 1855 woont hij te Londen, waar hij o. a. in de con-

certen van J u 1 i e n heeft medegewerkt. Onder zijn compositiën bevinden zich

concerlstukken voor viool en voor andere instrumenten, liederen en een opera

:

Stella, die 1862 te Brussel vertoond werd, doch geen opgang maakte.

Ketterer (Eu gêne), klavierspeler en componist, geb. 1831 te Rouaan,

ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en vestigde zich daar

ter stede. Hij heeft naam gemaakt door zijn talrijke opera-phantasieën, pot-

pourri's, transcriptiën en andere zoogenaamde ))salonmuziek". Hy stierf te

Parijs gedurende het beleg der stad, 17 Dec. 1870.

Kettermans (R.), organist te Leiden omstreeks 1810.

20*
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Kettingtriller, Ned.; kettentrilleh, Hoogd.; cijaine de trtlles, Fr.;

CATENA DE TRiLLi, Ital ; een reeks trillers in op- of afgaande beweging, met

den naslag vóór de sluitnoot. (z. triller.)

Kettle-drums, Eng., ketelpauken; z. pauken.

Keur (Henderik en Jacob), notendrukkers te Dordrecht omstreeks 1668.

Kewitsch of Kiewicz (Karl Theo dor), kerkcomponist, geb. 3 Febr. 1834

te Posilge in West-Pruisen, ontving zijn muzikale opleiding aan de Domschool

te Pelplin, den bisschoppelijken zetel van het diocees Gulm, bezocht vervolgens

het gymnasium te Konitz en werd 1853 hoboïst in een Pommersch infanterie-

regiment. Nadat hij zich met ijver op de studie van muziek en talen had

toegelegd, deed hij 1858 zijn examen als onderwijzer en werd 1859 leeraar

en organist te Wabcz bij Cuhn. In hetzelfde jaar begaf hij zich naar Schwetz

a. d. Weichsel, waar hij soortgelijke betrekkingen vervulde, ging 186-4 naar

Berent, legde 1865 te Graudenz een tweede examen af en werd daarop

tot leeraar in staatsdienst aangesteld. Hij was een der eersten, die tot den

1868 opgenchten Gacilienverein toetraden, en werd tot president dezer

vereeniging voor het diocees Gulm benoemd. De titels zijner compositiën, die

grootendeels in kerkmuziek bestaan, zijn in de catalogus van den Gacilien-

verein opgenomen. Een zeer nuttig werk heeft hij onlangs verricht door

het vertalen van het beroemde boek van Z a r 1 i n o : Le Istuzioni harmoniche.

Key, Eng., beteekent 1° toets, 2° klep der blaasinstrumenten, 3° toon-

soort, 4° leerboek of Tntor.

Keyboard, Eng., letterlijk: toetsenbord, de Engelsche benaming voor

klaviatuur, d. i. de gezamenlijke toetsen van een klavierinstrument.

Key-bugle, Eng., een verbeterde buglehorn (z. dit), voorzien van klep-

pen. Als uitvinder wordt Logier genoemd. Een andere benaming voor dit

instrument isKent-bugle.

Key-note, Eng., de eerste toon der schaal, de tonica.

Keyrleber (Johann Georg), een zonderling muziekgeleerde uit Wur-

temberg, leefde op het einde der 17e eeuw als magister et liberalium

artium cultor, gelijk hij zich zelven betitelde. Hij was een voorstander der canoni-

sche schrijfwijze, en Gerbert voert, tot bevestiging daarvan, volgende wer-

ken van hem aan: 1° Aggratulaüo mtisico-poetica in sechs lateinischen Bistiohis

und einem Canone perpetm von 16 Discanten und 16 Violinen von verschie-

dener Melodie^ auf den Gehurtstag des römischen Königs Joseph 7, ali den

19 Merz 1691. Dit werk kan, luidens de narede, ook door 256 stemmen en

even zoovele instrumenten, dus door 512 verschillende stemmen ten gehoore

gebracht worden. 2o Das in den zweyen Worten : Ora et lahora, Jcurtz- und

wohl ahgefasstes Christenthum etc, In dit werk bevindt zich a) een canon

peipetuum voor acht stemmen (2 alten, 2 tenoren en 2 viole da gamba) in
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drie cirkelsystemen op de woorden : „JDa Adam hacM und Eva spann, wer

v:ar damals ein Edelmann?" en V) in vier ciikelsystemen een achtstemmige

ariette met vier in voor- en vier in achterwaartsche beweging, op de

woorden: y>Greiff an das Werk und sey nicht faul: hein g' hraf ne Tauhe

fliegt dir in ^s Maiiiy

Reijser (Johann Georg), geb. 1791 te Neidir-Zimmern in Saksen-Wei-

mar, ontving onderricht in de muziek van zijn broeder, een bekwaam organist,

en van zekeren Everwein. Hij was kapelmeester van een Hanoveraansch

regiment, ging 1819 in Nederlandschen dienst over en werd kapelmeester van

het 16e regiment infanterie, dat destijds te Yperen in garnizoen lag. Hij ver-

liet den dienst 1836 en vestigde zich te Yperen. Zijn compositiën bestaan in

een groot aantal stukken voor militaire muziek. Een door hem gecomponeerde

ouverture werd 1 8'28 door de Société d'harmonie bekroond.

Keijser (Rein hard), z. keiser.

Reijzer (Willem), hoogleeraar en violist te Groningen, omstreeks 1820,

en oprichter der Maandag-concerten aldaar. Hij verliet de stad 1822.

RMdir ben Gaibi (Abd-el), muziekgeleerde, geb. te Samarcand, leefde

omstreeks 1421, d. i. 822 na de Hegira, te Constantinopel en schreef aldaar

een verhandeling over de modulatie en den rhythmus in de Arabische muziek.

Een in dit werk opgeteekende Arabische melodie, in hedendaagsch notenschrift

overgezet, wordt door Kiesewetter in zijn geschrift Die MusiJc der Araher

(Leipzig, 1842) medegedeeld.

Rhayll (Joseph), hoboist, geb, 20 Aug. 1781 te Weenen, was regiments-

muziekmeester en solo-hoboïst aan de hofopera aldaar. Behalve den hobo be-

speelde hij vele andere instrumenten. Hij stierf 24 Jan. 1829.

Rhayil (Anton), trompetvirtuoos, broeder van den vorige, geb. 7 April

1787 te Weenen, was lid der keizerlijke kapel en van het orkest der hof-

opera. Hij stierf 28 April 1834.

Hhajll (Aloys), fluitist, broeder van den vorige, geb. 3 Juni 1791 te

Weenen, was lid van het orkest des Burgtheaters en leeraar aan het conser-

vatorium. Hij stierf 28 Dec. 1868 te Ober-Döbling.

Khayna of Chayaa, een soort van fluit met vijf gaten, gebruikelijk in

Mexico. Ook in Peru is dit instrument bekend ; men noemt het daar Q u e n a.

Rheal, minnezang bij de Indianen ; hij bestaat uit een of twee deelen en

wordt door een vrouw voorgedragen.

Rhilscllil, een soort van castagnetten, bij de Mexicanen in gebruik.

RMsel (Giovanni Giacomo), contrapuntist uit de 16^ eeuw, waar-

schijnlijk een Duitscher van geboorte, gaf in het licht: Libro I de' madrigali

e motetti a i e b voci (Venetië, 1591).

RhlaD^ toa photoa mea, een breede platte trommel bij de Indianen.
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Khlovi, Indische benaming eener soort van fluit.

Khon^wan^, een kogelvorraig uit metaal vervaardigd Indiaansch muziek-

instrument, dat door schudden in trilUng wordt gebracht; ook de benaming

van het orkest, dat echter ook Pephat genoemd wordt,

Khym of Kyhm (Karl), hoboïst, geb, omstreeks 1770 in Bohème, bracht

het grootste gedeelte van zijn leven te Weenen door. Men kent van hem

compositiën voor fluit, voor clarinet, voor viool en voor klavier.

Kialmark (E.), Engelsch toonkunstenaar, geb. 1781 te Lynn-Regis in het

graafschap Norfolk, was als muziekonderwijzer te Londen werkzaam en gaf

vele klaviermuziek in het licht.

Kiaposse (Sawes), Russisch violenmaker, leefde omstreeks 1750 te

Petersburg.

Kichler (Martin), klavierspeler en muziekonderwijzer te Weenen, gaf

omstreeks 1830 eenige compositiën en een leerboek voor klavier in het licht.

Kicks, Hoogd.; couAC, Fr.; aldus noemt men het overslaan van den toon,

voornamelijk bij den hobo en de clarinet.

Kielil (Louis e), Nederlandsche zangeres, geb. in de tweede helft der

19e eeuw, ontving haar muzikale opleiding als pensionnaire van koning Wil-

lem III en liet zich, nadat zij haar studiën voltooid had, in verschillende

plaatsen van ons land hooren. Zij werd 187-4 zangeres aan de Opera te Mainz.

Kiel (August), violist, geb. 26 Mei 1813 te Wiesbaden, was een leerling

van S p o h r en bekleedde de betrekking van concertmeester te Detmold, waar

hij 28 Dec. 1871 stierf. — Een andere August K., geb. 1843, was als ho-

boïst gunstig bekend en werd op jeugdigen leeftijd lid der koninklijke kapel

te Hanover.

Kiel (Friedrich), componist, geb. 7 October 1821 te Puderbach aan de

Lahn, nabij Marburg, was de zoon van een schoolmeester en door dezen voor

hetzelfde vak bestemd. De knaap had echter meer zin in de muziek en

oefende zich ijverig in het klavier- en orgelspel. Op veertienjarigen leeftijd

kwam hij op de school voor onderwijzers te Soest in Westphalen, waar hij

onderricht in de muziek ontving van Engelhardt, die zijn grooten aanleg

voor die kunst ontdekte en zijn ouders bewoog, hem zijn eigen keuze te laten

volgen. Omstreeks denzelfden tijd werd de vorst van Sayn-Wittgenstein-Ber-

leburg op KiePs talent opmerkzaam gemaakt, en zijn broeder, prins Karel,

onderwees zelf den knaap in het vioolspel. Na acht maanden onderricht werd

K. lid der hofkapel, doch bleef dit niet lang, daar de vorst hem tot voort-

zetting zijner studiën naar den kamermusicus Kummer te Koburg zond, bij

wien hij anderhalf jaar in de leer bleef. Vervolgens keerde hij naar Berle-

burg terug, waar hij concertmeester aan de kapel en muziekonderwijzer der

kinderen van den vorst werd.
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K. bemerkte echter maar al te zeer, dat er nog veel aan zijn muzikale

kennis ontbrak, en hij wist den vorst over te halen, hem tot voltooiing zijner

studiën naar BerUjn te zenden, waar hij gedurende drie jaren (1843—46)

het onderricht genoot van den coiitrapuntist S. W. D e h n ; een stipendium,

dat hij, op voorspraak zijns beschermers, van koning Friedrich Wilhelm
IV verkregen had, stelde hem daartoe in staat. Hij vestigde zich vervolgens

als muziekonderwijzer te Berlijn en hield zich overigens uitsluitend met de

compositie bezig. Onder zijn eerste werken behooren Kanons und Fugen voor

klavier, Varïationen und Fuge voor hetzelfde instrument en sonates voor

violoncel en klavier. Eerst 1862 begon hij als componist beroemd te wor-

den; in dat jaar werd namelijk zijn Requiem (op. 20) voor solo's, koor en

orkest door de zangvereeniging van Stern ten gehoore gebracht, en dit werk

verschafte hem een eereplaats onder de Duitsche componisten. Met zijn Missa

solemnis (1866) en zijn oratorium Christus (1874) handhaafde hij zijn roem;

vooral laatstgenoemd werk verdient bijzondere vermelding: het behoort tot de

beste oratoria van den nieuwen tijd. Onder zijn overige werken bevinden

zich: een Stabat mater, Fsalm 130 en twee Motetten, alle voor vrouwenkoor

met begeleiding; een groot Te Deum ; quartetten, trio's en sonates voor kla-

vier en strijkinstrumenten ; vele groote en kleine klavierstukken ; twaalf lie-

deren; phantasieën voor orgel en marschen voor orkest. Onlangs heeft weder

een nieuw Requiem van hem het licht gezien.

K. werd 1865 lid der koninklijke Akademie van Kunsten te Berlijn,

1867 professor in de muziek, 1869 senaatslid der Akademie en in hetzelfde

jaar leeraar in de compositie aan de Hochschule der Musik; van 1866

tot '69 was hij in dezelfde betrekking wei'kzaam geweest aan het conser-

vatorium van Stern.

Kieling (Cyriax), geb. 5 Mei 1670 te Bennungen, studeerde te Halber-

stadt en aan de universiteit te Halle en werd 1691 organist te Köchstadt,

1693 te Benningen en 1697 cantor te Brücken. In laatstgenoemde betrek-

king was hij ook 1701 te Stolberg werkzaam, en de aldaar regeerende graaf

verleende hem 1712 den titel van kapelmeester. Hij stierf als zoodanig 1727.

Kiendl (Anton), citermaker, geb. 13 Juni 1816 te Mittenwald in het

Beijersche hoogland, was eerst te Munchen en sedert 1843 te Weenen werk-

zaam, waar hij 1871 stierf. Hij bracht vele verbeteringen in de constructie

der citer aan, zooals o. a. blijkt uit het opstel Anton Kiendl und seine Ver-

dienste um die Zither, van Max Al bert, in het Berlijnsch muziektijdschrift

Echo (1871, bijvoegsel N° 5, blz. 17—19). Na K.'s dood ging de fabriek,

waarin jaarlijksch ongeveer 800 instrumenten vervaardigd worden, aan zijn

schoonzoon, Dr. M. Much, over.

Kieninger (Joseph Melchior), in de eerste helft der 19^ eeuw eerste
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violist aan de philharmonische vereeniging te Graz in Stiermarken, schreef

een vveik, getiteld: Theoretische und praktische Anleitung für angehende Fio-

linspieler nach den lesten Methoden eiugerichtet (Graz, 1825).

Kienleu (Johann Ghristoph), componist, geb. omstreeks 1770 m Po-

len, was in den aanvang der 19^ eeuw achtereenvolgens muziekdirecteur te

Augsburg, Brünn, Presburg (1808) en Baden bij Weenen. Na een kort ver-

blijf te Parijs begaf hij zich naar Munchen, waar hij koninklijk muziekdirec-

teur werd, ging 1817 naar Berlijn en verkreeg aldaar de betrekking van

zangmeester aan de koninklijke Opera. Van daar volgde hij vorst Radzi-

will naar Posen, welke stad hij bij het uitbreken der Poolsche revolutie

weder verliet. In kommer en ellende stierf hij 1830 te Dessau. Onder zijn

composiliën, die zeer geroemd worden, bevinden zich twee opera's van G o et h e

:

Cluudiue von Vïllabella en Scherz, List und Rache; voorts de opera's Pefrqrca

und Laura en Die Kaiserrose, alsmede vele liederen, gezangen en klavierstukken,

Kieuzl (Karl), geb. in de eerste helft der 19e eeuw te Graz in Stier-

marken, bracht het grootste deel zijns levens te Gebweiler aan den Bovenrijn

door, waar hij een philharmonische vereeniging stichtte en dirigeerde. Hij

stierf aldaar 1874;. Yan zijn werken zijn eenige kerkmuziekstukken en een

harmonieleer in druk verschenen.

Kienzl (Wilhelm), geb. 17 Januari 1857 te Waitzenkirchen in Oosten-

rijk, ontving zijn muzikale opleiding te Graz, waar hij tevens in de philoso-

phie studeerde, en zette 1875 te Praag en 187G te Leipzig zijn studiën in

kunst en wetenschap voort. In laatstgenoemde stad werkte hij aan verschil-

lende muziektijdschriften mede en bracht vele zijner corapositiën ten gehoore.

Op het einde van 1877 keerde hij naar Graz terug, waar hij tot doctor pro-

moveerde. Vele zijner compositiën zijn bij Breitkopf en Har tel, Kahnt,

Schub er t in Hamburg en Simrock te Berlijn in druk verschenen. Hij is

ook bekend als schrijver van het werkje 2)ie musikalische Declamation.

Kieser (J. J.), organist te Erfurt of omstreken, leefde in het midden der

18e eeuw. Men kent van hem een orgelphantasie met trio op het koraal:

y>Niin lolt meïne Seele^

Riesewetter (Johann Friedrich), vioolvirtuoos, geb. Dec. 1732 te

Koburg, was een leerling van Ben da. Hij bekleedde de betrekking van

registrator aan de Rekenkamer te Anspach en was tevens eerste violist aan

de vorstelijke kapel aldaar. Hij stierf 1790.

Riesewetter (Christian Gottfried, volgens anderen Ghristoph Go tt-

fried), vioolvirtuoos, zoon van den vorige, geb. 24 Sept. 1777 te Anspach,

ontving onderricht van zijn vader en maakte vele kunstreizen, o. a. naar Am-

sterdam, waar hij zich omstreeks 1797 bevond; vervolgens ging hij naar

Rastadt, Bcntheim-Steinfurt en Neundorf. Op het einde van 1801 werd hij
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kamermusicus van den vorst van Bernburg te Ballenstadt en 4803 concert-

meester te Oldenburg, waar hij tot 1815 bleef, om zich daarna te Hamburg

te vestigen. Van daar ging hij 1821 naar Londen, waar hij zich met goed

succes op verschillende concerten liet hooren, doch tengevolge van den nijd

en de kuiperijen zijner collega's geen vaste betrekking kon verkrijgen. Hij

stierf aldaar 27 Sept. 1827 in kommervolle omstandigheden.

Kiesewetter (Rap ha el Georg), muziekgeleerde, geb. 29 Aug. 1773 te

Holleschau in Moravië, werd door zijn vadei', die geneesheer was, voor den

staatsdienst bestemd, doch ontving reeds op jeugdigen leeftijd onderricht in

de muziek, en wel in den zang en het fluitspel. Van 1794 tot 1801 was

hij bij het Oostenrijksche leger, onder leiding van den aartshertog Kar el, in

dienst en veranderde dikwijls van woonplaats; o. a. bezocht hij Italië. Naar

V^^'eenen teruggekeerd, verkreeg hij 1803 een betrekking in den hof krijgsraad,

werd later, onder den titel Edler von Wiesenbrunn, in den adelstand

verheven en eindelijk tot hofraad benoemd. Sedert zijn komst te Weenen had

hij zich met ijver op de beoefening der toonkunst toegelegd en bij Al br echt s-

b erger onderricht in de harmonie, bij Hartmann in het contrapunt ge-

nomen. Doch eerst omstreeks 1816 begon zijn werkzaamheid op dat gebied

der toonkunst, waarop hij beroemd is geworden. In genoemd jaar namelijk

begon hij een verzameling te maken van muziekstukken uit alle tijden en lan-

den, en het aanhooren dezer werken, waarvan vele te zijnen huize werden

uitgevoerd, bi'acht hem op de gedachte, een grondige studie van de geschie-

denis der muziek te maken. De vruchten zijner studie bestaan deels in ar-

tikelen in muziektijdschriften, voornamelijk in de Leipziger allgemeine mudka-

lisoJie Zeitung, deels in afzonderlijk verschenen werken, als: Die Verdienste

der Niederlaiider urn die Tonkunst, bekroond antwoord op een door het

Nederlandsch Koninklijk Instituut voor Kunsten en Weten-

schappen uitgeschreven prijsvraag (J. Muller, Amsterdam, 1829); Ge-

schïcMe der enropaisch-abendlatidischen Musik (Leipzig, 1834; tweede druk

1846); Veler die MusiJc der neneren Griechen; nehst freien Gedanken üher

altegyptische und aUgriechiscJie Mnsik (ibid, 1838); Guido von Arezzo, sein

Zeben und WirJcen (ibid., 1840); Schicksale und Beschaffenheit des weltlichen

Gesanges vom friihen Mittelalter bis zu der Erjindimg des drarnatischen Styles

und den Anfangen der Oper (ibid., 1841); Die Musik der Araher ^ nach Ori-

ginalqueUen dargestellt (ibid., 1^42); Der neuen Aristoxener zerstreute Auf-

sdize (ibid., 1846) en een supplement van laatstgenoemd werk: Ueber die

Ociave des Vytliagoras.

K. stierf 1 Jan. 1850 te Baden bij Weenen. Zijn werken behooren, ondanks

de vele onjuistheden die zij bevatten, tot de beste geschriften over muziek-

geschiedenis. Zijn beroemde neef Am bros noemt, in de voorrede van
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het tweede deel zijner Muziekgeschiedenis, de GescUchte der europ. ahendl.

MudJc »ein gelehrtes, in seiner Art bis jetzt noch immer nicht über-

troffenes Buch."

Kieslin^ (Johann Franz), organist in Bohème, leefde in de 18e eeuw

en liet vele kerkmuziek, o. a. eenige litanieën, in manuscript na.

Kikletus of Quiclet, Franscii toonkunstenaar, was omstreeks 1630 coi'nettist

in de koninklijke kapel te Parijs. Mersenne noemt hem een zeer bekwaam

toonkunstenaar {musicus perUissimus).

Killitsch^y (Rudolph), klavierspeler, geb. 1797 te Weenen, kwam om-

streeks 1810 te Beilijn en behoorde tot de beste leerlingen van Lu d wig

Berger, wiens leerwijze hij ook aan zijn eigen leerlingen mededeelde. Hij

werd 1838 leeraar aan het koninklijk instituut voor kerkmuziek te Berlijn en

stierf aldaar 6 Januari 1851. Zijn compositiën, hoofdzakelijk bestaande in

klaviermuziek, zijn niet in druk verschenen.

Kimmerlin^ (R o bert), kerkcomponist, geb. 8 Dec. 1737 te Weenen,

kwam op zestienjarigen leeftijd in het Benedictijner-klooster Molk. Hg was

zeer bevriend met Michael Haydn, bij wien hij onderricht in de com-

positie nam. Na zijn priesterwijding werd hij koordirecteur in zijn klooster

en bekleedde die betrekking gedurende zestien jaren. Hij stierf 5 Dec. 1792

en liet vele compositiën na, o. a. een Mis voor twee koren, die voor een

meesterstuk gehouden werd.

Kin, een snaarinstrument bij de Ghineezen, dat reeds ten tijde van Fuhi

(2637 V. Chr.) in gebruik was; het had eerst vijf, later zeven en eindelijk

vijf en twintig snaren. Prins Tsai-yu (1596 v. Chr.) zegt evenwel, dat

de K. van oudsher zeven snaren had, die men op tweeërlei wijze stemde.

De eene wijze bestond hierin, dat men de eerste vijf snaren in de grondtonen

der toonladder van vijf trappen en de twee overige in de octaaf der beide

eerste stemde; dit heette de vijfsnarige Kin. Bij de andere wijze van stem-

men vertegenwoordigden de zeven snaren de zeven diatonische klanken der

octaaf; dit heette de zevensnarige Kin. Elke snaar was uit 81 zijden dra-

den geweven.

Kinanda, een in Midden-Afrika gebruikelijk snaarinstrument met acht of

twaalf snaren.

Kind (Johann Friedrich), dichter en hofraad, geb. 4 Maart 1768 te

Leipzig, gest. 25 Juni 1843 te Dresden, is op muzikaal gebied bekend wegens

zijn voortreffelijke operateksten. K. M. von Web er leerde hem 1817 ken-

nen ten huize van von Nor ds tem. Kind las hem zijn Van Bijck^s Land-

lében voor, welk stuk den componist zoozeer beviel, dat hij hem verzocht, een

operatekst voor hem te schrijven. De stoffe daartoe werd gekozen uit Apel's

Gespensterluch. Web er had reeds jaren te voren het in dat boek voor-
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komende verhaal van Der Freischiitz gelezen, dat diepen indruk op hem had

gemaakt. Hij wist Kind's geestdrift voor dat onderwerp op te wekken, en

binnen weinige dagen was reeds het eerste bedrijf der handeling gereed.

Der Freischiitz was het belangrijkste, doch niet het eenige werk, dat uit de

samenwerking van Kind en Web er ontstond; Jahn's catalogus bevat tien

andere stukken van beiden: de Jiilel-Cantate, de cantate Natur und Zieiej

vijf liederen, twee meerstemmige zangen en een koor. Sommige dezer teksten

zijn ontleend aan opera's van Kind, als: J)er Weinherg an der Mbe, Der

Abend am Waldhrunnen en Das Nachilager m Granada. Laatstgenoemd werk

is op muziek gezet door Couradin Kreutzer. Kind schijnt ook mede-

gewerkt te hebben aan Preciosa, en Web er was van plan, twee andere opera-

teksten van hem — Alcindor^ 1819, en Ber Cid, 1821 — op muziek te

zetten, doch zag er later van af. Onder K's laatste operateksten behoort Der

Holzdieh, 1824 gecomponeerd door Marschner. Twee deelen zijner wer-

ken zijn 1821 te Leipzig in druk verschenen.

Kinderlin^ (Johann Friedrich August), geb. 1743 te Maagdenburg,

aldaar gest. 23 Aug. 1807 als predikant en rector, is op muzikaal gebied

bekend door twee geschriften: Nöthige Berichtigung der kurzen waJirhaften

Geschichte der dltesten deutschen Kirchengesange des Herrn O, K. R. Tellers

(Dessau, 1782) en Kritische Betrachiungen ilh'er die vorzüglichsten alteUi neueren

iind verhesserten Kirchenlieder (Berlijn, 1813).

Kindermann (Johann Erasmus), orgelvirtuoos en componist, geb.

29 Maart 1616 te Neurenberg, aldaar gest. 14 April 1655, was organist aan

de Aegidius-kerk in zijn geboortestad. Hij behoorde tot de beste toon-

kunstenaars van zijn tijd. Van zijn compositiën verdienen vermelding : ^««ica

Catechica, oder Catechismus auf die 6 Hauptstüohe derselben gerichtet, voor

vijf stemmen met becijferden bas (Neurenberg, 1646) ; Earmonia organica per

tabulaturam germanicam composita (Neurenberg, iQ^b) ; Neti verstimmte Violen-

lust mit 3 Violen nehst einem Generalhass (Frankfort, 1652); Dilberrns Evan-

gelischer Schluss-Eeimen der Predigien, 1, 2 und 3ter Theil mit drey Sfim-

men, neml. 2 Discanten und einem Bass, zii einem Positiv, Regal, Spinet,

Clavicymbel oder Theorie (Neurenberg, 1652) en Musicalischer Felder und

Walderfreundj mit einer singenden Siimme^ nehen dem Basso-Generali für

einen Organisten, Theorio der Lutenisten, accommodirt und componirt (Neuren-

berg, 1643). De koninklijke bibliotheek te Berlijn, bevat een achtstemmig

1

motet van dezen componist.

Kindermann (August), zanger, geb. 6 Febr. 1816 te Berlijn, was eerst

als korist aan de koninklijke Opera aldaar verbonden en liet zich 1839

te Leipzig in groote baspartijen hooren. Hij studeerde onder leiding van

den muziekdirecteur Meyer, doch kwam gedurende zijn studietijd tot de
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ontdekking, dat zijn stem meer voor baryton- dan voor baspartijen geschikt

was. Van Leipzig ging hij 18.47 als baiyton naar de hofopera te Munchen,

waar hij de lievehng van het publiek en in den loop der jaren tot kamer-

zanger en opera-regisseur benoemd werd. Men roemt zijn schoon geluid, zijn

duidelijke uitspraak en zijn beschaafde voordracht. Nog heden is hij aan de

Opera te Munchen verbonden. Bij de aanstaande eerste uitvoering van Par-

sifal, te Bayreuth, zal hij de kleine rol van den ouden Titur el vervullen, die

zeker voor niemand beter geschikt is, dan voor dezen Nestor onder de

Duitsche zangers.

Kindermann (Hedwig Reicher-), zangeres, dochter van den vorige, geb.

15 Juh 1853 te Munchen, ontving haar opleiding aan het conservatorium

aldaar. Reeds op vijftienjarigen leeftijd werkte zij in het koor der hofopera

mede en liet zich twee jaren later met goed gevolg op een Ge wandh a u s

-

concert te Leipzig hooren. Nadat zij te Karlsruhe als contra-alt, voornamelijk

in Orpheus van Gluck, groeten opgang had gemaakt, ging zij naar Mun-

chen, waar zij met den tooneelspeler Reicher in het huwelijk trad. Wag-

ner, op haar talent opmerkzaam gemaakt, vertrouwde haar 1876, bij de

eerste voorstelling van Der Ring des Nihelungen, te Bayreuth, de rol van een

der Walk uren (Grimgerde) toe en liet haar bij dezelfde gelegenheid,

als plaatsvervangster van Louis e Jaïde, de partij van Er da voordragen.

Van Munchen ging zij naar Weenen en van daar naar Parijs, waar zij als

Favorite in Monte Carlo en als koningin in Hamlet van T h o m a s optrad.

Na haar terugkomst in Duitschland werd zij, in den zomer van 1880, aan de

Opera te Leipzig verbonden en maakte aldaar als O r p h e u s , A r m i d a en O r t r u d

groeten opgang. — Haar zuster. Marie K., trad 1871 voor het eerst in het

openbaar op en was als zangeres aan den schouwburg te Zürich verbonden.

Kindscher (Johann Ludwig Gottfried), componist en muziektheore-

ticus, geb. 14 Oct. 1764 te Dessau, stierf aldaar 20 Oct, 1840 als cantoren

organist aan de hof- en stadskerk. Van zijn werken zijn in druk verschenen

eenige liederen met klavierbegeleiding en de volgende theoretische geschriften:

Das Semitonium modi, oder Kenntniss und Behandhing des verminderten Sep-

timeu-Accordes (Dessau, 1812; 2e druk 1814) en Anleitung zum Sellstunier-

richt im Clavier- und Orgelspielen, in lesonderer Hifisicht aiif ricJttige Kennt-

niss %ind Behandlung lezifferter Ckordle (Leipzig, 1817; 2e druk 1830).

Kindscher (Heinrich Karl Louis), zoon van den vorige, geb. 16 Oct.

1800 te Dessau, ontving onderricht in het klavierspel en in de harmonieleer

van zijn vader en zette zijn studiën te Leipzig voort onder leiding van den

cantor Schicht. Hij was achtereenvolgens leeraar in den zang, lid der

hofkapel te Dessau en muziekdirecteur te Cöthen. Op zeventigjarigen leeftijd

vestigde hij zich te Wörlitz bij Dessau, waar hij 9 Febr. 1875 stierf. Hij
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was gedurende vele jaren medewerker aan de Neue Zeitsehrift für Musik en

aan de Neue Berliner Musikzeitung. Zijn compositiën bestaan in mannenkoren

en stukken voor orgel. Ook heeft hij een vioolmethode geschreven.

Kingf, een bij de Ghineezen gebruikelijk, uit steen vervaardigd muziekinstru-

ment. Reeds ten tijde van keizer Schun (2200 v. Chr.) werden King's
van verschillende steensoorten vervaardigd; de meest gebruikelijke soort ver-

kreeg den naam van Fu-king. De geleerde Schu-king bericht aangaande

deze steenen, dat zij aan de oevers der rivier Seë gevonden werden, waar zij,

afwisselend aan groote hitte en koude blootgesteld, een bijzondere hardheid

hadden verkregen en dientengevolge helderklinkend waren. De kostbaarste

steenen werden Yu genoemd, en de daarvan voorziene instrumenten mochten

slechts door den keizer bespeeld worden. De steenen werden volgens hun

toonhoogte naast elkaar opgehangen en door middel van metalen of houten

kloppers in trilling gebracht.

Bang (Charles), Engelsch toonkunstenaar, geb. 1687 te Bury St. Ed-

monds, ontving zijn muzikale opleiding als koorknaap aan de St. Paul s -kerk

te Londen en werd 1704 baccalaureus in de muziek aan de universiteit

van Oxford. Na den dood van Jeremiah Clark werd hij in diens plaats

tot koordirecteur der St. Pau Is -kerk en 1730 tot vicarius dier kerk be-

noemd. Hij stierf 17 Maart 1748. Zijn compositiën bestaan in Services en

Anthems; sommige zijn opgenomen in Arnold's Caihedral Music, andere in

Pa ge 's Harmonica Saora; ook in de verzameling Tudway komen er eenige

voor; eindelijk zijn er zes in druk verschenen bij No veil o.

King (Matthew Peter), componist en klavierspeler, geb. 1773, leefde

te Londen en ontving onderricht in de compositie van Karl Friedrich
Horn (z. dezen). Zijn eerste werken bestonden in klaviersonates, liederen en

een cantate. Een door hem vervaardigd leerboek, getiteld : TJiorough Bass

made easy to every capacity, zag 1796; een ander, getiteld: A General Trea-

iise on Wusic, 1800 het licht. In het tijdperk 1804—1819 componeerde hij

de volgende opera's: Matrimony, The Invisihle Girl, False Alarius (in ver-

eeniging met B r a h a m) , One ö' doek or The Wood Demon (in vereeniging

met Kelly), Ella Bosenherg, fjp all night, Plots, Oh this Love, The Ameri-

cans, Timour the Tartar en The Fisherman'' s Hut (in vereeniging met David).

Een door K. gecomponeerd oratorium, The Iniercession, werd 1817 in Co-

vent Garden ten gehoore gebracht; het in dit werk voorkomende gezang

y>Must I leave thee, Baradise?'^ was in Engeland zeer geliefd en bekleedde

langen tijd een plaats op de concertprogramma's. K. stierf 1823. — Zijn

zoon, C. M. King, gaf 1826 eenige Songs in het licht, die een gunstig ont-

haal bij het publiek vonden.

King (R o bert), lid der koninklijke kapel te Londen, werd 1696 te Cam-
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bridge baccalaureus in de muziek en componeerde een groot aantal (^ö»^*.

Het jaar van zijn dood is niet bekend.

Kin^ (William), geb. 1624, zoon van Ge o r ge K. , organist aan de

kathedraal te Winchester, was te Oxford organist aan Mag dalen College,

later aan All Soul's College en eindelijk, als opvolger van Piek o ver,

aan New College. Hij componeerde een Service en Anthems en gaf 1668

te Oxford in het licht: Poems of Mr. Coioiey {The Mistress) and oiAers,

composed into Songs Ayres, with a TJiorough Basse to the Theorho^ Harpsicon,

or Basse Fioll. Hij stierf 17 Nov. 1680.

Kina's Band of Music (The), de koninklijke kapel in Engeland. Zij

bestond ten tijde van Eduard IV uit 13 minstreels, „whereof some be trom-

pets, some with shalmes and smalle pypes," zooals in oude Engelsche stukken

te lezen is. De kapel van Henderik VIII bestond 1526 uit 15 trompetten,

3 luiten, 3 rebec's, 3 taboret's, een harp, 2 violen, 10 bazuinen, een zakpijp

en vier trommels. Onder Eduard VI was zij samengesteld uit 8 minstreels,

die begeleid werden door een virginaal, 2 luiten, een harp, een zakpijp, een

trom, een rebec, 7 violen, 4 bazuinen en een fluit. Het orkest van koningin

Elisabeth bestond 1587 uit 16 trompetten, luiten, harpen, een zakpijp,

9 minstreels, 2 rebec's, 6 bazuinen, 8 violen ; zij had 3 bespelers van het

virginaal. In de kapel van Kar el I komen ook hobo's voor; zij telde 1641

14 violen, 19 blaasinstrumenten en 25 »musicians for the waytes, besides

a sergeant trumpeter and 18 trumpeters," en zij stond onder leiding van den

kapelmeester Nicholas Laniere. KarelII vormde 1660, in navolging

van Lodewijk XIV, een orkest van 24 violen, alten en bassen, dat in de

wandeling »the four and twenty fiddlers" genoemd werd. Dit orkest speelde

niet alleen aan de koninklijke tafel, het werd ook in de koninklijke kapel inge-

voerd, en er werden bijzondere, van symphonieën en ritornellen voorziene

Anthems voor gecomponeerd. Na den dood van Kar el II werden de strijk-

instrumenten afgeschaft, doch het blaasorkest bleef bestaan. Op dit oogenblik

telt de koninklijke kapel in Engeland dertig leden; zij doet uitsluitend dienst

bij bruiloften, doop- en andere plechtigheden ten hove. De volgende toon-

kunstenaars zijn als leiders der kapel bekend: Davis Mell enGeorge

Hudson (1660), Thomas Baltzar (vermoedelijk 1661),^John Banist er

(1663), Thomas Purcell (1672), Dr. Nicholas Staggins (1682),

John Eccles (1705), Dr. Maurice Green (vermoedelijk 1735), Dr. Wil-

liam Boyce (1755), John Stanley (1779), Sir William Parsons

(1786), William Shield (1817), Christian Kramer (1829), Fran-

fois Cramer (1834), George Frederick Anderson (4848) en Wil-

liam George Gusins (1870).

Kinkhorn, Hoogd., z. zinken.
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Kinky of Rinsky (Joseph), componist en orkestdirecteur, geb. omstreeks

1790 te Olmütz, was te Weenen repetitor aan het Theater an der Wien

en aan het Karntnerthor-Theater, vervolgens kapelmeester te Graz en

eindehjk aan het Josephstadter Theater te Weenen. Nadat hij in

laatstgenoemde betrekking korten tijd werkzaam was geweest, trok hij zich

uit het openbare leven terug en vestigde zich te OUmütz. Veel opgang maakte

zijn muziek voor de balletten van Aumer en de pantomimes van Hor se helt.

Voorts is hij bekend als componist der operettes Der Fürst und der Bauch-

fajiffkehrer, Lorenz als Rauherhauptmann, Der Miethsmann e. a.

fiinner von Scherflfenstein (Magnus Martin), dichter, geleerde en toon-

kunstenaar, geb. 1534 te Leobschütz in Silezië, studeerde omstreeks 1550 bij

Melanchton, werd te Wittenberg professor in de dichtkunst en later stads-

schrijver en stadsmusicus op zijn geboorteplaats. Hij stierf 24 Maart 1597

te Baumgarten bij Frankenstein. In het oude Breslauer Gesanghuck bevinden

zich verscheiden door hem gedichte en vermoedelijk ook door hem op muziek

gezette liederen.

Kinnery, benaming van een slaginstrument in Madras. Een afbeelding van

dit instrument is te vinden bij Fétis [Histoire de la musique, II, pag. 309).

Kinnor of Chinnor, een soort van harp bij de oude Hebreeërs. Dit instru-

ment bestond uit een drie-, soms vierhoekige houten kast, gewoonlijk met

tien, maar ook met meer snaren bespannen, die met een plectrum aange-

slagen of met de vingers getokkeld werden. De wortel van het woord is

niet hebreeuwsch, maar syrisch : men vindt het woord Kinroth in het

Syrisch en Chaldeeuwsch. In den Bijbel wordt dit instrument ookKinnyra

genoemd. De Grieken waren van meening, dat de Kinnor van phoenicischen

oorsprong en genoemd was naar koning Ginyras van Cyprus, die haar met

veel vaardigheid bespeeld had. Zoo veel schijnt zeker te zijn, dat zij bij de

Hebreeërs tot aan den tijd der koningen het eenige snaarinstrument was.

Kinterland, componist en orkestdirecteur aan het theater San Garlos te

Lissabon en aan den koninklijken schouwburg op Malta, liet 1862 te Genua

de door hem gecomponeerde opera Balitta vertoonen.

Kio noemen de Chineezen den derden, met onze a overeenkomenden trap

hunner toonschaal. Deze toon, zeggen zij, die zacht en liefelijk moet klinken,

stelt het onderdanige, gehoorzame volk voor.

Kipper (Hermann), componist, leerling van Anschütz en H. Dorn,

geb. 27 Aug. 1826 te Koblenz, vestigde zich als muziekonderwijzer te Keulen

en werd met het onderricht in den zang aan de beide gymnasia aldaar belast.

Van zijn compositiën zijn het meest bekend eenige operettes voor mannen-

stemmen, als : Incog?iiio oder der Fürst wider Willen, Die Barden.^ Der Qvaek-

ialher en Kellner und Lord.
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Kirbye (George), geb. in Engeland, was een der tien componisten, die

de psalmwijzen voor The Whole Booke of Fsalmes, 1592 uitgegeven door

Thomas Este, harmoniseerden. In 1597 gaf hij in het licht The First

Set of Madrigals to 4, 5 and 6 Voyces. Ook schreef hij stukken voor de

verzameling The Triumphes of Oriana (1601).

Kirch (J.), Hongaarsch componist, geb. omstreeks 1820 in een dorpje nabij

Pesth, is voornamelijk bekend wegens zijn nationale danswijzen.

Kirchbauer (Alphonsus), Benedictijner-monnik en componist, leefde om-

streeks het midden der 18^ eeuw te Neresheim^ in Zwaben als kanselier van

den bisschop van Chur. Onder don titel JïiUlus ouriae coelestis in terrestri

curia verschenen van hem 1731 te Augsburg zeven vierstemmige Missen met

begeleiding van twee violen en generalen bas.

Kirchenmusik, Rircheutöue. Hoogd., z, kerkmuziek, kerktonen.

Kircher (Athanasius), geleerde Jezuïet, geb. 2 Mei 1602 (volgens

Men del 1601) te Geisa nabij Fulda, verliet 1635 zijn vaderland, begaf zich

naar het huis zijner orde te Avignon en werd van daar naar Rome beroe-

pen, waar hij 28 Nov. 1680 stierf. Op muzikaal gebied is hij bekend door

de volgende werken : 1° Musurgia universalls sive ars magna oonsoni et dissoni

(Rome, 1650), in het Duitsch vertaald door Andreas Hi rsch (Schwabisch-

Hall, 1662); dit werk bevat, de zonderlingheden daargelaten, vele goede op-

merkingen aangaande de theoretische en praktische muziek ; — 2° Fhonurgia

nova (Kempten, 1673), in het Duitsch vertaald door Agathon Gario,

onder den titel Keue Hall und Ton-kunst (Nördlingen, 1684) ; het is een

bgvoegsel van de Musurgia en handelt hoofdzakelijk over de akustiek; —
3° Ars magnetica (Rome, 1641), een werk waarin hij alle zangen vermeldt,

die als geneesmiddel voor den beet der tarantula golden (z. tarantella) ;
—

4<» Oedipns aegyptiacus (Rome, 1652—54), handelend over de muziek der

Egyptenaars.

Bürcher (Michael Joseph), geb. 5 Oct. 1848 te Keulen, toonde reeds

vroegtijdig aanleg voor de muziek en nam bij Franz Weber onderricht in

het orgelspel en de compositie. Nadat hij, ingevolge den wensch zijns vaders,

priester geworden was, begaf hij zich naar Amerika, waar hij zijn muzikale

talenten tot bevordering der katholieke kerkmuziek aanwendde. Hij is op dit

oogenblik tweede president van het seminarium Oht Lady of angels te Sus-

pension Bridge, aan welke inrichting hij ook als organist en koordirecteur

werkzaam is, en wel met goed gevolg, daar de uitvoering van Gregoriaansche

muziek aldaar voorbeeldig genoemd wordt.

Kirchgessner (Marianne), glasharmonica-speelster, geb. 1770 te Wag-

hausel, nabij Rastatt in Baden, werd op haar vierde jaar blind en toonde reeds

vroegtijdig grooten aanleg voor de muziek. Zij ontving onderricht op de
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destijds zeer geliefde harmonica van kapelmeester Schmittbauer te Karls-

rulie en maakte 1791 een groote kunstreis door Duitschland, Denemarken en

Nederland. Overal maakte haar spel grooten opgang; Mozart en N au m ann

prezen het luide, en eerstgenoemde componeerde een quintet voor haar. Van

1794— 96 bevond zij zich ia Engeland, ^Yaar zij, tengevolge eener operatie,

een schemering van licht in de oogen terug ontving. Naar Duitschland terug-

gekeerd, liet zij zich te Hamburg hooren en bereisde vervolgens Rusland.

Eindelijk vestigde zij zich te Gohlis bij Leipzig. Nog eens, 1808, ondernam

zij een concertreis, die zij echter niet ten einde brengen kon, daar de dood

haar 8 Dec. van dat jaar te Schaflfhausen overviel. Haar vriend en reisge-

noot Bos sier uit Speier gaf een door hem vervaardigde levensbeschrijving

van haar in het licht.

Kircllhof (Andreas), Deensch toonkunstenaar, leefde in de tweede helft

der 17e eeuw te Kopenhagen. Volgens de Billiotheca musica van Schacht

heeft hij vele uitstekende, docii niet in druk verschenen werken geschreven.

Rirchliof (Julius), orkestdirecteur te Breslau, liet aldaar 1848 zijn opera

Andreas Hofer vertoonen. Later was hij kapelmeester aan den stadsschouw-

burg te Ulm. Eenige liederen van hem zijn in druk verschenen.

Kirchhof (Gottfried), klavier- en orgelvirtuoos en componist, geb. 15

Sept. 1685 te iMühlbeck in het distrikt Bitterfeld in Pruisen, werd 1709

kapelmeester van den hertog van Holstein-Glücksburg, 1711 organist aan de

Benedictijner-kerk te Quedlinburg en 1714 muziekdirecteur en oiganist

aan de Maria-kerk te Halle, waar hij 1746 stierf. Zijn suites en zijn ge-

varieerde orgelkoralen werden zeer geroemd, evenzoo een te Amsterdam ver-

schenen ABC muucal^ bevattende praeludia en fuga's voor klavier.

KirchhofiF, Duitsch harpspeler, geb. 1722 in Saksen, werd 1770 koninklijk

kamermusicus te Kopenhagen, waar hij 1799 stierf.

KirchhofiF (A.), hoboïst, op dit oogenblik (1882) kamermusicus en lid der

hertogelijke kapel te Meiningen.

Kirchner (Joh ann Heinrich), geb. 1775 te Buchlohe in Mecklenburg,

waar zijn vader cantor was, studeerde te Jena in de theologie en ging als

predikant naar Rudolstadt, doch werd omstreeks 1799 cantor en 1801 diaco-

nus aan de stadskerk aldaar. Hij componeerde Arien zunt Gehrauch für Sinff-

chöre in Farütur CArnstadt, 1800 en 1802) en den 149en Psalm ; ook schreef

hij een Theoreüsch-praktisches Handhiich zu einem für hünfüge Sehullehrer

nöihigen musiJcalischen Unterricht (Arnstadt, 1801).

Kirchner (Ka spar), Duitsch componist uit den aanvang der i7e eeuw,

werd 1618 cantor in zijn geboortestad Bunzlau en 1621 Raad te Liegnitz, waar

hij 1627 aan de pest stierf. Hij deed veel lot bevordering der toonkunst, en

zijn talrijke leerlingen richtten te Bunzlau een monument voor hem op.

II. 21
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Kirchner (Theodor), componist, geb. 1824 te Neukirchen bij Ghemnitz,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium van Leipzig en trok het eerst

de aandacht van het kunstminnend publiek door zijn liederen en kleine kla-

vierslukken. Zijn grootere werken, zelfs zijn strijkquartet in G, dat sedert

1875 herhaalde malen voorkwam op het programma van het Florentijnsche

quartet, hebben zich geen weg kunnen banen in de muzikale wereld. K. was

tot 1862 organist te Winterthur, vervolgens muziekdirecteur te Zürich en

1875 directeur der muziekschool te Würzburg; deze laatste betrekking ver-

liet hij echter reeds in hetzelfde jaar en vestigde zich te Leipzig.

Kirchner. Fétis noemt eenige toonkunstenaars van dien naam op, die

in Duitsche Lexica ontbreken. Vooreerst een zanger, geb. in den aanvang

der 19e eeuw te Hamburg. Hij liet zich het eerst te Munchen hooren, be-

vond zich 1824 te Berlijn en begaf zich 1827 naar Weenen, waar hij aan het

theater van Leo poldst ad t verbonden werd. Omstreeks dien tijd begon hij zich

met bijzonderen ijver toe te leggen op de ontwikkeling zijner falsettonen en bracht

het in die studie zoo ver, dat hij volkomen in staat was de vrouwelijke stem

na te bootsen. Hij schreef een opera in één bedrijf, getiteld (volgens Fétis):

La fausse prima donna, die met goed gevolg te Weenen, Praag, Stuttgart en

Koningsbergen vertoond werd, en waarin hij zelf de hoofdrol vervulde. Van-

daar, zegt Fétis, verkreeg hij in Duitschland den naam van la fausse

Gatalani. Hij zong nog 1838 te Weenen, doch na dat jaar vindt men

aangaande hem geen berichten meer.

Een andere, alleen bij Fétis vermelde Kirchner, was 1834 orkestdirec-

teur te Straatsburg, waar hij zijn opera Les deux Duèpies liet vertoonen.

Een derde, Wenceslas K.
,
geb. te Neukirchen, leefde 1842 te Lemberg

en schreef een groot aantal klaviercompositiën.

Kirchrath (Rainer), Duitsch kerkzanger aan den Dom te Keulen, om-

streeks 1750, later vicarius te Bonn, gaf een Theatrum musicae choralis, d.i.

hurze und gründlich gelehrte Verfassung der Arefinisc/ien und Gregorianisohen

Singkunst (Keulen, 1782) in het Ucht.

Kirkman (Jan), Nederlandsch toonkunstenaar, geb. omstreeks het midden

der 18^ eeuw, vestigde zich omstreeks 1782 te Londen, waar hij als organist

werkzaam was. Hij stierf 1790 te Norwich. Zijn compositiën bestaan in

sonates, trio's en rondo's voor klavier, stukken voor orgel, ballades en andere

gezangen.

Kirkman, klaviermakers te Londen. Jacob Kirchmann (later Kirk-

man genaamd), een Duitscher, kwam in den aanvang der 18e eeuw in En-

geland, waar hij aanvankelijk werkzaam was op de fabriek van Tabel, een

Vlaamsch harpsichordmaker, die de mechaniek der instrumenten van R u c-

kers (z. dezen) te Londen had bekend gemaakt. Een ander leerling van
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Tabel was Shudi of Tschudi, de stichter der Broad wo o d -fabriek.

Kirkman trouwde met Tabel's weduwe, vestigde zich als klavierfabrikant

te Londen en stierf aldaar omstreeks 1778. Hij liet een vermogen van

£ 200,000 na.

Burney verklaart, dat hij op zijn reis door Europa nergens zulke voor-

treffelijke harpsichorden had gevonden als die van Jacob Kirkman.

De fabriek van K. bestaat op dit oogenblik nog, en wel onder de firma

Kirkman and Son. De nieuwste uitvinding van dit huis is de Mei o-

piano (z. dit).

Kirmayr (Wolfgang), Duitsch klavierspeler en componist, was kamer-

musicus van den keurvorst van Beieren en stierf 1795 te Munchen. Zï^n Sere-

nades en Nockirnes werden zeer geroemd.

Kirmayr (Friedrich Joseph), zoon van den vorige, geb. omstreeks

1770 te Munchen, schreef zijn naam gewoonlijk: Kirchmair. Hij maakte

als klavierspeler kunstreizen door Duitschland, Italië, Zwitserland, Frankrijk en

Nederland, werd 1795 muziekonderwijzer van den kroonprinses van Pruisen,

1799 baszanger te Kassei en concertmeester te Gotha, waar hij 1814 stierf.

Zijn conipositiën bestaan in symphonieën, trio's en klaviermuziek.

Kirms (Karl Ferdinand), geb. 20 Dec. 1824 te Dresden, werd op

jeugdigen leeftijd blind en was 1832—41 kweekeling aan het blindeninstituut

in zijn geboortestad. Hij ontving er onderricht in het orgel-, klaviei--, viool-

en violoncelspel en in de compositie. Omstreeks 1848 vestigde hij zich te

Donauwörth, waar hij 9 Maart 1854 stierf. Hij heeft een groot aantal coni-

positiën, hoofdzakelijk kerkmuziek, geschreven. Gedrukt zijn drie Missen, een

Vesper, Gradualia voor de Zon- en Feestdagen van het kerkjaar en kleinere

kerkmuziekstukken, alsmede studiën voor viool en liederen.

Kirnberger (Johann Philipp), muziekgeleerde en contrapuntist, geb.

24 April 1721 te Saalfeld in Thuringen, ontving het eerste onderricht in de

muziek op zijn geboorteplaats en nam later 1«6 in het orgelspel van K e 1
1
n e r

te Grafenroda, in het vioolspel van Meil te Sondershausen. Gerber, die

op laatstgenoemde plaats hoforganist was, maakte hem met de werken van

Bach bekend; en op zijn aanbeveling werd hij door den grooten meester als

leerling aangenomen. Van 1739 tot 1741 bleef hij bij hem in de leer, ves-

tigde zich vervolgens in Polen en bleef daar tot 1751 werkzaam als cembalisl

aan de kapellen van verscheidene Magnaten. Daarna werd hij muziekdirecteur

in een nonnenklooster te Reusch-Lemberg. In Duitschland teruggekeerd, nam

hij te Dresden nog les in het vioolspel van den kamermusicus Fickler,

werd vervolgens violist in de kapel van Frederik II te Berlijn en eindelijk,

op aanbeveUng van Graun, 1758 kapelmeester van Prinses Amalia aldaar,

een betrekking, die hij tot aan zijn dood, 27 Juli 1783, bekleedde. Gedurende

21*
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de laatste 25 jaren hield hij zich hoofdzakelijk bezig met de theorie der muziek.

Zijn vooniaaraste werk op dat gebied is: Die K?inst des reinen Satzes, aus

sicheren Gmndscitzen hergeleitet und mit deuÜïchen Beispielen versehen (Ber-

lijn, 1774—76). Andere geschriften, als: Der alhzeii fertige Polonaisen-

und Menuetten- Componist, (1757), Die Construktion der gleichschwehenden Tem-

peratur (1760), Die wahre^i, Grundsatze der Harmonie (1773), Gedanhen iiher

die hesonderen LeJirarten der Composition (1782), Anleitung ziir Singecompo-

sition (1782) en Methode, Sonaten aus dem Aermel zu scTiütteln (1783) zijn

minder belangrijk. Voorts schreef hij de meeste artikelen over muziek in

S u 1 z e r ' s Theorie der schonen Künste. Het door hem uitgevonden nieuwe inter-

val, hetwelk hij / noemde, en dat tusschen de overmatige sext en de kleine

septime (in de verhouding 4 : 7) zou liggen, is gebleken een theoretische

spitsvondigheid te zijn, die wel is waar ook door zijn leerling Fasch ver-

dedigd werd, doch voor de praktische muziek met haar gelijkzwevende tem-

peratuur geen waarde heeft.

Als componist is K. bekend door cantates, motetten, psalmen, koralen, lie-

deren en gezangen, fuga's voor orgel en voor klavier, trio's en solo's voor

fluit. Het zijn in geleerden stijl geschreven, doch drooge en stijve muziek-

stukken; zij bevinden zich, grootendeels in manuscript, in de koninkl. biblio-

theek te Berlijn.

Kirrwald (Herman n Joseph), geb. 15 Nov. 1840 te Königswinter,

ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Keulen, kwam 1863 in

Nederland en vestigde zich te Goes, waar hij directeur van de afdeeling der

M a a t s c h a p p ij tot b e v o r d e r i n g d er T o o n k u n s t werd. Later, 1 868, volgde

hij Geulen op als stadsmuziekdirecteur te Middelburg en dirigeerde 1869 en

1874 de Zeeuwsche muziekfeesten. Hij stierf reeds 25 Maart 1879. Zijn

compositiën bestaan in een cantate ter gelegenheid der havenfeesten te Vlis-

singen (1873) en in liederen met klavierbegeleiding.

ïiirschuer (Johann Aegidius), Duitsch toonkunstenaar, was op het

keerpunt der 18e en 19e eeuw cantor in Schmalkalden, waar hij veel deed

tot verbetering van het zangonderricht op de scholen. Hij gaf in het licht:

1°. Elementar-Gesangbildungslehre, oder die Kunst in möglichst kurzer Zeit

Kinder nach Stephanis Methode singen zu lernen (l\mensL\.\,iSiQ);'2,° Clavier-

Instrumental-Maschine, nehst Anhang einer heweglichen Singmaschine und ein-

gestreuten IFinJce eines Elementarstufengangs (Schmalkalden, 1819).

Rirschner (Theodor), aldus spelt Pougin abusievelijk den naam Kir ch-

ner (z. dezen).

Rirsclinio'k, instrumentenmaker, geb. in Bohème, richtte omstreeks

1794 te Petersburg een fabriek op, die ook in het buitenland bekend

werd. Men roemde vooral zijn pianoforte's met pijpregisters, die door
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den voel in beweging werden gebracht en wier klank van pp tot ff kon

aanzwellen.

Kirschschlag', violenmaker in Tyrol, leefde omstreeks 1780.

Kirst (Friedrich G abri el), blaasinstrumentenmaker te Potsdam, om-

streeks 1790, vervaardigde fluiten, hobo's, clarinetten en bassethoorns, die

wegens hun schoonen toon en voortrefFelijk werk wijd en zijd bekend waren.

Kirsten (^Johann Gottfried), geb. 5 Sept. 1735 te Luckau in de

Neder-Lausitz, was een leerling van Graun. Hij werd 1756 muziekdirecteur

van graaf Pr omnitz in Drehna, 1767 organist aan de Hervormde kerk te

Dresden en 1789 hoforganist aan de evangeliscbe slotkerk aldaar. Hij stierf

Nov. 1815. Zijn compositiën, hoofdzakelijk bestaande in cantates, motetten

en stukken voor klavier, zijn niet in druk verschenen.

Eirsten (Friedrich Georg), zoon van den vorige, geb. 15 Jan. 1769

te Dresden, volgde zijn vader als organist op en stierf 10 Aug. 18'25. Vol-

gens Gerber zijn van hem eenige stukken voor klavier in druk versclienen.

Eirsten (Gotthelf Karl Friedrich), broeder van Johann Gott-

fried K.
,
geb, te Luckau, was tot 1795 cantor aldaar, vervolgens te Herz-

berg en sedert 1805 diaconus te Zörbig. Hg schreef Lieder jiir geseUige und

txnsame Freuden (Hamburg, 1797).

Eirsten (Michael), organist, geb. 1682 te Lossen in het vorstendom

Brieg, was eerst te Gross-Jangwitz, vervolgens te Löwen werkzaam en werd

1720 organist aan de Mag d alen a -kerk te Ereslau, waar hij 28 Juni 1742

stierf. Van zijn compositiën zijn slechts weinige in druk verschenen.

Eissar, Eesser of Enssir, een in Afrika gebruikelijk snaarinstrument

zonder toets, hetwelk in vorm overeenkomt met de Grieksche Lyra. Fétis

geeft in zijn Histoire de la ?misique, ïl. 133, een afbeelding en beschrijving

van dit instrument.

Eist (Cornelis), Nederlandsch toonkunstenaar uit de tweede helft der

17e eeuw. Het Tweede jaarloek der Vereeniging voor Noord-Nederlands

rmtziekgescJdedenis noemt utrecht (?) als zijn woonplaats. Uit het werk van

Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk: Het Stads-Muziekcollegie te Vtrecht

[Collegitim Musicum L'ltrajecfinum), 1881 by J. L. Beyers te Utrecht ver-

schenen, zou men kunnen opmaken, dat hij een Leidenaar was ; althans indien

men mag aannemen, dat de in dat werk genoemde componist Coi'nelis K.

en de Leidenaar K o me! is K. , wien de \evz,\me\\ng; 't Uilnemend Kabinei

vol Pavatien, Almanden^ Sarbanden, enz. is opgedragen, één en dezelfde per-

soon is. In dat Viinemend Kabinet komt o. a. een door Cornelis Kist

gecomponeerde Franse air voor, die ook door van R i e m s d ij k wordt

medegedeeld.

Eist (Egbert), omstreeks 1664 klokkenist te Utrecht.
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Kist (Florentius Corneli-s), arts, componist en schrijver over muziek,

geb. 28 Jan, 1796 te Arnhem, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in

het klavier-, fluit- en hoornspel, promoveerde 1818 te Leiden tot doctor in

de medicijnen en vestigde zich als arts te 's Gravenhage, waar hij 1821, met

baron Huyssen van Kattend ij ke, de concertvereeniging Diligent ia op-

richtte, voor welke vereeniging een jaar later, ook door zijn zorg, een afzon-

derlijk lokaal werd gebouwd. Gedurende zijn verblijf te 's Hage verwaarloosde

hij zijn muzikale studiën niet; vooral beoefende hij ijverig de theorie der

muziek, onder leiding van Becher (z. dezen). Met hart en ziel aan de kunst

overgegeven, legde K. 1825 zijn geneeskundige praktijk neder en wijdde zich

geheel aan de muziek. Des winters woonde hij te 's Hage en bracht den

zomer op een buitengoed nabij Delft door. In laatstgenoemde stad richtte hij

1828 een liedertafel en later een afdeeling der Maatschappij tot bevor-

dering der Toonkunst op. Ook de liedertafel Cecilia te 's Hage heeft

haar ontstaan aan hem te danken. In het jaar 1840 begaf Kist zich naar

Utrecht, alwaar hij al aanstonds tot vice-decanus van het Collegium

Ultraj ectinum benoemd werd. Onder zijn bestuur bereikte dit muziek-

coUegie, dank zij zijn goed beleid en zijn menigvuldige relatiën in de muzi-

kale wereld, een te voren ongekenden bloei. In hetzelfde jaar werd hij mede-

werker aan het door de Seyff geredigeerde en bij L. E. Bosch & Zoon

te Utrecht verschijnende Nederlandsch miizijlcaal tijdschrift en werd 1842

redacteur van dat blad. Na twee jaren echter achtte hij zich verplicht, die

betrekking neder te leggen, en waagde de oprichting van een nieuw tijdschrift,

Caecilia, dat 5 Augustus 1844 voor het eerst verscheen. Gedurende achttien

en een half jaar heeft K. als redacteur aan het hoofd van dit tijdschrift ge-

staan en kosten noch moeite gespaard, om het aan de eischen der kunst te

doen beantwoorden. Tal van artikelen van zijn hand komen daarin voor,

o. a. de belangrijke Geschiedenis der muzijk te Utrecht, van het jaar 1400

tot op onzen tijd en Speellieden^ Trompers, Pijpers em. uit de 15^ en 16e

eeuw^ een reeks uitvoerige opstellen, te vinden in de jaargangen 1845—1853

van genoemd blad; tot 1848 werd hij in die taak ondersteund door J. J.

Dodt van Flensburg. De Geschiedenis der muzijk ie f/^r^c/t^ loopt slechts

tot het jaar 1631. Een kunstreis door Duitschland, 1843 ondernomen, stelde

K. in staat, de vruchten van zijn grondig onderzoek naar den toestand der

muziek aldaar in Caecilia mede te deelen. Een gevolg van die belangrijke

reis was zijn benoeming tot eerelid van den Dom ver ei n en van het Mo-

zarteum te Salzburg.

Behalve zijn artikelen in Caecilia en in het Utrechtsche daghlad^

zagen van K. nog eenige werken over muziek het licht, als: De Toestandvan

hit piotesianische Kerkgezang in Nederland^ henevens middelen tot deszelfs
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verbetering (Utrecht, L, E. Bosch, 1840); Levensgeschiedenis van Orlando

de Lassus ('s Hage, A. D. Schinkel, 1841) en GrondtrekJcen van de ge-

scJdedenis der Muziek^ door B r e n d e 1 , uit het Duitsch vertaald (Utrecht, D a n-

nenfessel & Doornman, 1851).

Minder bekend is K. als componist. Toch zijn enkele zijner compositiën in

druk verschenen, o. a. Nederland en Vaderlandsliefde, beide liederen op woor-

den van E. W. van Dam van Isselt; l'-2 Vaderlandsche zangen op woor-

den van Spandaw; Vierstemmige horalen voor sopraan- en aUüemmen en

Een- en tweestemmige horalen ten gehruihe der zangscholen. Veel deed K. te

Utrecht tot bevordering der kunst. Hij richtte er 1845 de liedertafel Au-

rora, 1849 de zangvereeniging Duce Apolline op en was van 1850 tot

aan zijn dood, 23 Maart 1863, voorzitter van het afdeelingsbestuur der M a a t-

schappij tot bevordering der Toonkunst. Een levensschets van K.,

van de hand van Mr. J. N. van Hall, verscheen in Crtim^ia, welk tijdschrift in

laatstgenoemd jaar onder redactie was gekomen van S. v a n B a a 1 e n te Rotterdam,

die 1870 door den tegenwoordigen redacteur, W. F. G. N i c o l a ï , vervangen

werd. Een andere levenschets van hem, door dr. J. Wap, is te vinden in

het Nationaal Museum van 1865, onder den titel: F, C. Kist en zijn waardig

geslacht; zij is voorzien van een door N. J. W. de Rood e gesteendrukt

portret. — K. was sedert 1847 lid van het Historisch genootschap te Utrecht

en sedert 1848 der Maatschappij van Letterkunde te Leiden. Ook was hij

eerelid van de door hem opgerichte liedertafel Ceoilia en correspondent van

verschillende Duitsche muziektijdschriften.

Rist (Antonie), broeder van den vorige, geb. 1786 te Rhenoy, gest.

1841 te Dordrecht, was een ijverig muziekbeoefenaar, leerling en vriend van

den fluitist Drouet, die een muziekstuk opdroeg aan K's dochter, Ewal-

dina Gornelia, mede een uitstekende muziekbeoefenares, welke o. a. een

Vierstemmige loelhomstgroet Mj de terugkomst der t^rijwillige jagers (1832)

componeerde.

Kistin«^ (Christian Heinrich), klavierfabrikant, geb. 9 Febr. 1769 te

Hanover, hield zich aanvankelijk met de orgel-, later met den klavierbouw-

kunde bezig, richtte 1799 te Potsdam en eenigen tijd later te Berlijn een

klavierfabriek op. Tot 1830 zette hij de fabriek met goed gevolg voort;

daarna deed hij • haar aan zijn zonen over en stierf 18 Maart 1853. De

fabriek hield omstreeks 1850 op te bestaan.

KiStuer (Friedrich), muziekhandelaar te Leipzig, geb 3 Maart 1797,

nam 1831 de sedert 1823 aldaar bestaande zaak van H. A. Probst over,

die hij 1836 onder zijn eigen naam begon te drijven. Vele werken van uit.

stekende componisten, o. a. van Mendelssohn, Chopin, Schumannen
Gade, werden door hem uitgegeven. Hij stierf 21 Dec. 1844 te Leipzig
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en droeg de zaak over aan zijn zoon Julius, die de catalogus zijnermuziek-

uitgaven vermeerderde met de namen Hiller, Taubert, Rubinstein,

Volkmann e. a. — Julius K. stierf 13 Mei 1868, Twee jaren te voren

had hij de zaak overgedragen aan Karl Friedrich Liid wig Gurck haus,

geb. 17 April 1821, die nog heden eenig lid der firma is. Zijn catalogus

bevat 5000 nummers. Onder zijn laatste belangrijke uitgaven behooren die

der opera's Die Folhinger en Heinrich der Löwe, beide van Kretschmer

(1874), en Die iezdhmte Widerspeiisüge en Francesca da Bifmni, beide

van Goetz.

Kit, Eng., zakviool (z. dit).

Kitchener (William), Engelsch toonkunstenaar uit den aanvang der 19e

eeuw, componeerde een operette, getiteld: Love amoyig the Roses, or the

Masterkey en schreef Ohservaüons on Vocal Music (1821). Ook gaf hij in

het licht: The Loyal and National Songs of England (1823), The Sea Songs

of England, (1823) en A CoUection of the Vocal Musicin Shahpere's Plays.

Hij stierf 20 Febr. 1827.

Kithara {xiMpa'^^ Gr. ; cithara. Lat. ; een bij de oude volken gebruikelijk

instrument, dat in zijn oorspronkelijken vorm niet meer voorhandenis. Alleen

de naam bleef behouden en werd op instrumenten van verschillende soort

toegepast. Gewoonlijk vertaalt men het door cither, maar ook wel eens

door harp, lier of luit. Sommigen beweren, dat het hetzelfde instrument

was als de Hebreeuwsche Kinnor. Of die bewering juist is, valt moeilijk te

zeggen; want, zooals J. Verschuere Reynvaan in zijn MtiziJkaal Kunst-

woordenboek terecht aanmerkt, „de oude cither, lier, harp, enz., zijn speeltui-

gen die niet meer in gelruik zijn, en waarna meer gegist en geraden wordt,

dan met zekerheid die te lepaalen, of, te kunnen beschrijven: want wie weet

ons naar waarheid wat de voormaalige cylheren, harpen, Jlmten, lieren, orgelen,

enz. eigenlijk voor speeltuigen geweest zijn? vergelijken wij de oude en nieuwe

insirumenten tegen elkander, zoo komen wij onfeilbaar op onzekere wegen, en

dwaalen geduurig in de schemering ; als hebbende weinig of in 't geheel geen

zeker naridit meer van de waare gesehapenheicl der oude speeltuigen.'''' Zoo

schreef Verschuere Reynv aan in het jaar 1795. En ofschoon er sedert dien

tijd veel licht is verspreid over de muziekgeschiedenis der oude volken, is het

toch nog niet mogelijk, een nauwkeurige beschrijving van alle bij hen gebrui-

kelijke muziekinstrumenten te geven. Men vermoedt, dat de Kithara een in-

strument van Assyrischen oorsprong is, en dat zij aanvankelijk den vorm van een

driehoek heeft gehad. Ook zou zij in den beginne met drie, later met zes, negen

en eindelijk met vier en twintig snaren bespannen zijn geweest. Op eenige monu-

menten heeft men ook afbeeldingen van Kit ha ra's met vijf, zeven en tien

snaren gevondtn. Die van vijf is in handen \an een aanzienlijk persoon; die
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van zeven in handen van een priester ; die van tien wordt door een gevangen

Hebreeër bespeeld. Geen der spelers heeft een plectrum (z. dit) in de

hand, en uit deze omstandigheid zou men kunnen opmaken, dat de snaren

met de vingertoppen getokkeld werden, evenals die der guitaar. De Egyptische

Kithara echter, waarvan een exemplaar in het museum te Berlijn voorhan-

den is, schijnt men ook met een plectrum aangeslagen te hebben, evenals

de hedendaagsche citer. Bij de Grieken werd de K. omstreeks 1350 v. G.

ingevoerd en onderging bij hen vele veranderingen en verbeteringen, (z. lier,

LUIT, SNAARINSTRUMENTEN.)

Kitliaristes (x^ï^a/^^ö-r^j?), Gr.; citharista, Lat.; citer-, luit- of snarenspeler

bij de Grieken.

Kitharoidos (-/.c'9apwSó(;), Gr. ; citharoedus, Lat. ; een snarenspeler, die

tevens zanger was.

Kittel (Gaspar), geb. 1603 te Lauenstein in Saksen, studeerde op kosten

van den keurvorst van dat land in Italië, was bekend als een goed Theorbe-

speler en stierf als keurvorstelijk kamermusicus en instrumenten-inspector

9 Oct. 1639 te Dresden.

Kittel (Ghristoph), waarschijnlijk een zoon van den vorige, was 1654

hoforganist van den keurvorst van Saksen. Hij heeft volgend werk in het

licht gegeven: Schütz, H., XII geistliche Gescingemit vier Stimmenfür kleine

Cantoreyen zum C/ior, anehenst dem Basso Continuo, nacJi heliehung hierhey

zu gehrauchen^ ivelche von dem Churf. Sachs. Capellmeister Reinrich Schüt-

zen, hiehevor in seinen Nehenstunden aufgesetzt, jetzo aher zusammen getra-

gen vnd mit seiner Vergünstigung zum ö£entlicJien DrucJc iefördert toorden

durch Ghristoph Kitteln, der C/iurf. Sacks. Capelle hestalten Organisten.

Opus decimum tertiiim, (Dresden, 1657). In de voorrede zegt K., dat hij,

sedert den aanvang van zijn dienst in de keurvorstelijke kapel, de toonstukken

van Schütz verzameld heeft, ten einde ze als studiën voor de onder zijn

leiding staande koorknapen te kunnen gebruiken.

Kittel (Ghristian), waarschijnlijk een broeder van den vorige, studeerde

1650 te Weenen bij den keizeilijken kamermusicus Joh. Preiss, werd 1(J51

bassist en violist van den keurprins en 1662 administrateur bij de keurvor-

stelijke kapel te Dresden.

Kittel (J o h a n n Ghristian), orgelvirtuoos en contrapuntist, geb. 1

8

Febr. 1732 te Erfurt, was de laatste scholier van Seb. Bach en telde onder

zijn eigen leerlingen mannen als M. G. Fischer, Hassler, Ri nk en

Um breit. Hij was tot 1756 organist aan de Marti ns-kerk te Langensalza

en ging vervolgens naar Erfurt, waar hij aan de »Predikers"-kerk aangesteld

was. Zijn karige bezoldiging stond niet in verhouding tot zijn groote beroemd-

heid, en tot op zijn ouden dag moest hij door het geven van muziekonderricht
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een karig stuk brood verdienen. Hij Fiad zijn acht en zestigste jaar reeds

bereikt, toen hij, op aanraden zijner vrienden, een kunstreis door een gedeelte

van Duitschland maakte. Hij bezocht Göttingen, Hanover, Hamburg en Al-

tona en maakte vooral op laatstgenoemde plaats, waar hij eenige maanden

vertoefde, grooten opgang. H'ij bewerkte er voor de Sleeswij k-Holsleinsche

kerken een nieuw koraalboek (Aitona, 1803), dat 200 deels becijferde, deels

vierstemmig gezette koralen met korte voorspelen bevatte. Door een klein pen-

sioen van den vorst van Dallenberg was hij in zijn laatste levensjaren

tegen armoede en gebrek beveiligd. Hij stierf 9 Mei 1809 te Erfurt. Van

zijn talrijke compositiën zijn in druk verschenen: sonates en variatiën voor

klavier, praeludia voor orgel, gevarieerde koralen en 24 koralen, elk met acht

verschillende becijferde bassen, alsmede een leerboek, getiteld: Ber angehende

praJctiseJie Organist, oder Anweimng, zum zwechmdssigen Geiraïwh der Orgel

lei Gottesverehrnngen. Van dit werk zijn drie uitgaven verschenen. — K. had

onbegrensde vereering voor zijn leermeester Bach, van wien hij een groot

portret bezat. Wanneer hij over de studiën zijner leerlingen tevreden was,

trok hij een gordijntje weg, dat het portret bedekte, en liet hen, bij wijze van

belooning, de beeltenis des grooten meesters aanschouwen.

Kittel (Johann Michael), alleen bij Fétis vermeld, die hem voor een

afstammeling van den vorige houdt, is bekend door de volgende werken:

Musikalische Volhschule (Erfurt, 1828) en Das merJcwürdigste Lebensjahr der

mjtsiJcalischen Familie Kittel, oder Ku7ist-Gesang-Reise im Jahre 1830, durch

Franhreicïi, England und die Niederlande (Erfurt, 1832).

Kittl (Johann Friedrich), componist, geb. 8 Mei 1806 op het slot

Worlik in Bohème, waar zijn vader in rechterlijke betrekking werkzaam was,

ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in de muziek. Zijn vader had hem

echter niet voor de kunst, maar voor den staatsdienst bestemd ; dientengevolge

moest hij te Praag de Latijnsche school bezoeken en later in de rechtsgeleerd-

heid en philosophie studeeren. Nadat hij zijn studiën voltooid had, werd hij

hetgeen de Duitschers zeer omslachtig DFiscalamts-Conceptpraktikant" noemen

en was als zoodanig reeds eenige jaren werkzaam, toen hij 1840, tengevolge

van een val uit zijn rijtuig, den arm brak en daardoor genoodzaakt was, den

staatsdienst te verlaten. Hij vatte toen het besluit op, zich geheel en al aan

de kunst te wijden.' Reeds tijdens zijn akademische studiën had hij zich,

onder leiding van Thomaschek, met ijver op de leer der harmonie en van

het contrapunt toegelegd ; en toen het hierboven vermelde ongeval hem over-

kwam, had hij reeds een septet, een nonet, liederen, symphonieën en ouver-

tures gecomponeerd. Met ijver zette hij zijn studiën voort en werd binnen

weinig tijds zoo gunstig bekend in de muzikale wereld, dat, toen 1842, ten-

gevolge van het overlijden van Dionys We ber, de post van directeur van
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het conservatorium te Praag openviel, hij onder elf mededingers daartoe be-

noemd werd. In die betrekking deed hij veel tot bevordering der toonkunst

en maakte zich zeer verdienstelijk ten opzichte van de aan zijn zorgen toever-

trouwde school. Hij bleef als zoodanig werkzaam tot 1865, trok zich toen

uit het openbare leven terug en stierf 20 Juli 1868 te Lissa in Polen. Van

zijn talrijke compositiën zijn ongeveer 40 in druk verschenen, waaronder de

opera Bie Franzosen vor Nizza. De tekst dezer opera is van Richard

Wagner, met waen K. reeds 1832 kennis had gemaakt, en die steeds tot

zijn vrienden bleef behooren. Wagner had dit libretto, dat oorspronkelijk

den titel Die Jiohe Braut droeg, eerst voor Reissiger bestemd, doch later

aan K. ter compositie afgestaan. Behalve deze opera, die 1 848 voor het eerst

vertoond werd en te Praag grooten opgang maakte, schreef K. de opera's

Die WaldUume (1852) en Die Bilderstürmer (1854). Van zijn overige ge-

drukte compositiën verdienen vermelding: drie symphonieën, een concert-

ouverture, een septet voor klavier, blaasinstrumenten en contrabas, een klavier-

trio, liederen en andere gezangen.

Kitzler (Otto), geb. 26 Maart 1834 te Dresden, ontving onderricht in

het klavierspel en in den zang van Joh. S c h n e i d e r , in de theorie der muziek

van Jul. Otto en in het violoncelspel van E. Kummer, en zette zijn stu-

diën voort aan het conservatoire te Brussel. Een jaar lang was hij violon-

cellist aan den schouwburg te Straatsburg, twee jaren aan de Opera te Lyon,

en dirigeerde gedurende een zomer de Opera te Troyes. Nadat hij 1857 te

Lyon een mannenzangvereeniging opgericht had, keerde hij naar Duitschland

terug, waar hij in de volgende jaren verschillende kapelmeestersplaatsen be-

kleedde: 1858—1860 te Linz, 1860—61 te Koningsbergen, 1861—63 weder

te Linz, 1863—65 te Temesvar en Hermannstadt en 1868 te Brünn, waar

hij tevens directeur van den Mu&ikverein en van de muziekschool werd.

Laatstgenoemde betrekkingen bekleedt hij nog heden. Zijn compositiën bestaan

in een door de Deutsche Tonhalle te Mannheim bekroonde sonate voor piano

en violoncel, in een feest cantate voor het SOjarig jubilaeum van zijn meester

Joh. Schneider en in vele andere vocale en instrumentale compositiën.

Tot zyn leerlingen behoort Ant. Bruckner, leeraar aan het conservatorium

te Weenen.

Kjemlf (Halfdan), Noorsch componist, geb. 1818, ontving zijn muzikale

opleiding aan het conservatorium te Leipzig en vestigde zich als muziekonder-

wijzer te Christiania, waar hij 1868 stierf. Als componist is hij niet alleen

in zijn vaderland, maar ook daarbuiten beroemd, daar zangeressen alsSonn-

tag, Lind en Nillson zijn gevoelvolle liederen op haar concertreizen voor-

droegen. Ook kent men van hem vele voortrefFel ijk e klavierstukken voor twee

en vier handen, waarvan 1875 te Berlijn twee uitgaven verschenen zijn. Dat
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K. in zijn vaderland in aanzien stond, blijkt hieruit, dat 1874 te Christiania

een monument voor hem werd opgericht.

Klackel (St ep h a n) , bijgenaamd Pa tan , vioolvirtuoos, geb. omstreeks 1753

te Beraun in Bohème, was lid van het orkest des N a t i o n a 1 1 h e a t e r s te Weenen

en vervolgens kapelmeester in dienst van den graaf van Auersberg aldaar.

Keizer Joseph II stelde hem in staat, zijn studiën in het vioolspel te Parijs

te voltooien. Hij bleef aldaar zes maanden, liet zich bij zijn terugkomst in

vele Duitsche steden met bijval hooren en werd wederom kapelmeester bij

den graaf van Auersberg, doch eenige jaren later bij den graaf van Th un.

Hij stierf 19 Mei 1788.

Klag;e (Karl), klavier- en guitaarspeler, hoofdzakelijk bekend wegens zijn

bewerking van klassieke muziek voor klavier, werd 21 Mei 1788 te Berlijn

geboren. Reeds op jeugdigen leeftijd trad hij in verbinding met Berlijnsche

muziekuitgevers, voor wie hij proeven corrigeerde en sonates, dansen, doch

vooral klavierarrangementen vervaardigde. Hij was als muziek onderwijzer zeer

gezien en werd 1829 tot koninklijk muziekdirecteur benoemd. Van 1830

tot 1845 was hij rauziekhandelaar en vennoot der firma Kraft u n d K lage;

doch de vennootschap maakte geen goede zaken, en haar artikelen gingen aan

den muziekhandel van Trautwein over. K. stierf 12 Oct. 1850 te Berlijn.

Zijn voornaamste werk is de klavierbewerking (vierhandig) der symphonieën

van Haydn. — Zijn dochter, Marianne K., geb. 14 Nov. 1822 te Berlijn,

was zangeres. Zij maakte kunstreizen door Duitschland en begaf zich kort

voor haars vaders dood met haar echtgenoot naar Amerika. Eenige door haar

gecomponeerde liederen zijn bij Breitkopf & Har tel in druk verschenen.

Klammer, Hoogd., accolade, teeken tot koppeling der notenbalken.

Klang', Rlangboden, Klangfigur, Klanggesclilecht, KlaDglehre, Klaiig-

leiter, RlailgStufe, Hoogd.; z. onder klank.

Klank, Ned.; klang, Hoogd.; son, Fr.; suono, Ital. ; sound, Eng.; een

door regelmatige luchttrillingen verwekt geluid (z. dit). Elke klank is een

geluid, maar niet omgekeerd elk geluid een idank; want er zijn geluiden,

b. V. geraas, gedruis, gekraak, gebulder, die niet door regelmatige lucht-

trilling ontstaan zijn. Ook tusschen klank en toon (z. dit) bestaat onder-

scheid : elke toon is een klank, maar niet omgekeerd elke klank een loon

;

dit wordt hij eerst door vergelijking met andere klanken. Het geluid van een

klok of van een glas, b. v., is, in muzikalen zin, een klank^ geen toon, bijal-

dien het niet vergezeld gaat van, of onmiddelijk gevolgd wordt door minstens nog

één verschillenden klank, wiens verscheidenheid van hoogte genoegzame gele-

genheid geeft tot onderlinge vergelijking; is dit ivel het geval, dan wordt de

eene klank ten opzichte van den anderen een toon, progressio soni in somim

(voortgang van klank tot klank) genoemd.
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Klankbodem of Zandbodem, Ned.; resonanzboden, Hoogd. ; table d'har-

MONiE, Fr. ; het houten vlak, waarover de snaren gespannen zijn. Bij strijkinstru-

menten, guitaren, luiten enz. verstaat men er onder het bovenblad van het

instrument. Bij klavieren is de klankbodem een vlak van 7 a 8 streep dikte,

aan de onderzijde, dwars over den draad van het hout, versterkt door latjes,

(de verbinding geheeten) om het scheuren te voorkomen. Bij platte klavieren

en vleugels ligt de K. onder, bij pianino's achter de snaren. Hij is meestal van

harsvry dennenhout uit Bohème of Beijeren vervaardigd; doch men kan er

ook ceder-, mahonie- of pijnboomenhout voor gebruiken. Laatstgenoemd hout

wordt ook als het beste materiaal voor den klankbodem van violen, enz.

beschouwd.

Klankfiofaar, een figuur, die b. v. in het zand op een horizontaal ge-

plaatste glazen schijf door de luchttrilling van een toon wordt voortgebracht.

Wanneer men namelijk een dergelijke met zand bestrooide schijf aan de eene

zijde vasthoudt en aan de andere zijde met een strijkstok aanstrijkt, zal het

zand zich tot een symmetrische figuur vormen. Strijkt men de schijf aan

een anderen kant aan, dan ontstaat er weder een andere figuur. Chladni

(z. dezen) wordt als ontdekker van dit verschijnsel beschouwd, dat hij in zijn

geschrift Theorie des Klanges (Leipzig, 1787) verklaard heeft.

Klankgeslacht, Ned. ; klanggeschlecht, Hoogd. ; genus, Lat. ; genre,

Fr.; beter toongeslacht (z. dit).

Klankladder, Ned.; klangleiter, Hoogd.; beter toonladder (z. dit).

Klankleer, z. akustiek.

Klankmeter, z. monochord.

Klanktrap, Ned.; Klanglelire, Hoogd.; degré, Fr.; beter toontrap

(z. dit).

Klappe, Hoogd.; z. klep.

Klappenliorn, Hoogd.; z. vèntielhoorn.

Klappenkasten of Windkasten, Hoogd.; z. windkast.

Klappenkopf, Hoogd.; z. cangelventiel.

Klappentrompete, Hoogd. ; z. ventieltrompet.

Klapper, Hoogd.; klaphoutje, klappertje; z. castagnetten.

Klarinet, z. clarinet.

Klass, componist uit de 18e eeuw, gaf 1786 te Breslau een door hem ge-

componeerd concert voor viool en een voor altviool in het licht.

Klaus (Joseph), geb. 27 Maart 1775 te Seitendorf bij Zittau, ontving

onderricht in het orgelspel en den generalen bas van den schoolmeester

Kretschmer. Hij bezocht het gymnasium te Kommotau en werd 1791

student in de philosophie aan de universiteit te Praag, doch moest, tengevolge

van den dood zijns vaders, diens ijzerhandel overnemen. Zijn muzikale studiën
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echter zette hij ijverig voort, en de vruchten zijner sludiëa waren talrijke

compositiën voor de kerk en de concertzaal, die zeer geroemd werden ; slechts

weinige zijn in druk verschenen, K. stierf 1 Maart 1834.

Klaas (Victor), componist, geb. 24 Nov. 1805, was muziekdirecteur en

organist te Bernburg en later, 1847, hofkapelmeester te Anhalt-Bernburg.

Zijn compositiën worden geroemd.

Klausel of Clausel, Hoogd. ; z. clausula.

Elauser (Karl), klavierspeler en muziekonderwijzer, geb. 24 Aug. 1823

te Petersburg uit Zwitsersche ouders, was eerst boekhandelaar, doch wijdde

zich 1848 geheel en al aan de muziek. Na twee jaren ijverige studie begaf

hij zich naar Amerika, vestigde zich aanvankelijk te Nieuw-York, en toen

1855 het door de geheele Vereenigde Staten bekende instituut te Farmington,

in den staat Gonnecticut, de muziek onder zijn leervakken opnam, werd hij

aldaar als leeraar in die kunst aangesteld. Talrijke klassieke werken, door

hem van vingerzetting voorzien, alsmede klavier-arrangementen van sympho-

nieën en ouvertures zagen bij Schubert & Co. te Nieuw-York het licht.

Klauwell (Adolph), componist en muziekonderwijzer, geb. 31 Dec. 1818

te Langensalza in Thuringen, studeerde op het seminarie te Weissenfels voor

schoolmeester en was als zoodanig 1834—54 op verschillende plaatsen werk-

zaam. Naar Leipzig beroepen als leeraar aan de burgerschool, begon hij zich

ook op het muziekonderwijs toe te leggen. Als componist is hij hoofdzakelijk

bekend door zijn kinderliederen; hij heeft echter ook mannengezangen en

stukken voor klavier in het licht gegeven.

Klavier of Clavier, Ned., Hoogd.; algemeene benaming voor de snaar-

instrumenten, die door middel van toetsen in trilling gebracht worden. Het

woord clavier is eigenlijk een Fransch woord en beteekent in die taal de

gezamenlijke toetsen van het instrument, dat zelf clavecin wordt genoemd.

Het komt af van het Middeneeuwsch—Latijnsche clavariu m (een rij pennen

of stiften), dat wederom afgeleid is van het Oud-Latijnsche clavus (nagel,

pen, stift). Deze afleidmg is duidelijk, wanneer men zich herinnert, dat bij de

eerste klavieren de snaren (chordae) door middel van stiften (clavi) in

trilling werden gebracht. De oudst bekende vorm van het klavier is dan ook

het cla vichordium, een instrument, welks oorsprong gezocht moet worden

in de vereeniging van monochord en hakkebord (z. deze woorden).

Toen men ten tijde van Guido van Arezz o op de gedachte was gekomen,

de beweegbare kammen van het monochord door vaste kammen te ver-

vangen, maakte de nieuwe constructie een grooter aantal snaren noodzakelijk,

wilde men aan dit instrument de intervallen met elkaar vergelijken. Men

begon de snaren in trilling te brengen door middel van koperen en houten

staafjes; het aantal snaren vermeerderde van lieverlede, en zoo ontstond,
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volgens Fétis omstreeks 1300, het cla vi chordiuin. Het heston 1, eveaals

het in dien tijd zeer geliefde hakkebord, uit een kastje in den vorm van

een rechthoek en was aanvankelijk met slechts twintig snaren (voor eiken

toon slechts één) bespannen, »alleine in genere Diatonio gemacht," zegt P ra e-

torius, „darunter nur zween schwartze Claves, das h und i} gewesen." Later

voegde men er toetsen voor de tonen cis, dis^ jis en gis bij, niet als boven-

toetsen, maar eveneens als ondertoetsen, die van den tegenwoordigen vorm

afweken. Een verbetering der mechaniek van het klavier bestond hierin, dat

men, omstreeks het einde der i5e eeuw, de koperen staafjes, die de snaren

in trilling brachten, door ravenpennen verving. Het tijdstip der uitvinding

dezer instrumenten da penna, zooals de Italianen ze noemen, is ons bekend

geworden uit een plaats van Scaliger's Poëtica (Lib. I. Cap. 48). De

schrijver vermeldt als een der herinneringen van zgn jeugd, dat hij op tien-

jarigen leeftijd een soort van klavier had gezien, waarin men de plectra met

stukjes van ravenpennen voorzien had, die aan de stalen snaren een zachten

toon ontlokten. »In mijn jeugd," zegt hij, «noemde men dat instrument

clavicymbalum en harpichordium, maar thans draagt het den naam

van spinet, wegens de pennetjes die op doornen gelijken." Nevens het stelsel

der ravenpennen ontstond dat der sautereaux, dat, behoudens enkele wijzi-

gingen, voor alle klavierinstrumenten in gebruik bleef tot het tijdstip, waarop

de pianofort e de oude instrumenten verdrong. Deze mechaniek werd

het eerst toegepast op twee instrumenten van verschillenden naam en vorm:

het spinet en het virginaal (z. deze woorden). Sommige schrijvers

beweren, dat het spinet een rechthoekig klavier was en het virgi-

naal den vorm van een liggende harp had; anderen daarentegen meenen,

dat het virginaal rechthoekig was en het spinet den vorm eener harp

had. Er heerscht groote verwarring in de benaming der oude klavieren, het-

geen moet beschouwd worden als een gevolg van de omstandigheid, dat in de

16^ en 17e eeuw het klavier gedurig gewijzigd en verbeterd werd en de

nieuwe constructie steeds met een nieuwe benaming gepaard ging. De be-

namingen spinet en virginaal werden de eene voor de andere gebruikt.

Daar beide instrumenten niet sterk genoeg van toon bleken te zijn, om in

het orkest dienst te doen, vervaardigde men een grooter instrument, harp-

sichord genaamd, dat in vorm en mechaniek met het spinet en hetvir-

g i n a a 1 overeenkomt. In hoeverre er verschil bestond lusschen dit instrument

en het clavicymbalum, dat twee-, drie- en zelfs vierdubbel besnaard was,

is niet met zekerheid tezeggen. Harpsichord komt van Harpichordium,

welke benaming, zooals men weet, reeds ten tijde van S c a lig e r gebruikelijk was.

De benaming clavicymbalum (Ital. cl av i c e m b a lo) is afgeleid van c 1 a v i

s

en cymbalum, welk laatste woord ook de beteekenis van hakkebord heeft.
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Het clavicymbalum wordt door Pra e

t

ori u s («Sy^tia^wia ?ra«5.) verklaard als

))ein langlicht Instrument und wiirde von etlichen ein Flügel
|

weil es fast

also formiret ist
|

genannt : Von etlichen sed male ein Schweinskopff
j

weil es

so spitzig
I
wie ein wilder Schweinskopff tornen an zugehet

\
Z' Hij noemt

het vervolgens een instrument „von starkem hellem fast lieblichern Resonantz

vnd Laut
|
mehr als die andern )

wegen der doppelten
|
dreifachen

|
ja auch

wol vierfachtigen Saitten : Wie ich denn eins gesehen
|
welches 2 Aequal, eine

Quint vnd ein Octavlin von eittel Saitten gehabt hat: Vnd gar wol lieblich

vnd prachtig in einander geklungen." Volgens denzelfden schrijver noemde

men in de Nederlanden ook het Spinet Cl avicy mbaal; in Duitschland

bestond tusschen beide instrumenten verschil. Hij spreekt ook van groote en

kleine Clavicymbeln en zegt dienaangaande: ))die grosse vierekkette
1
so

wol als die kleinen
j
(werden) in Italia ohn unterscheyd Spinetten genennet.

In Engelland werden alle solche Instrumenten sie seyn klein oder gross V i r-

ginall genennet. In Frankreich E spin et te. In den Niederlanden
|
Cla-

vicymbel vnd auch Virgin all. In Deutschland
|
Instrument in Spe-

cie, vel peculariter sic dictum." Uit deze woorden ziet men, dat

het niet mogelijk is, het onderscheid tusschen de vele soorten van klavier, als:

clavicirabaal (ot clavecimbaal), spinet, virginaal,harpsichord

e. a. nauwkeurig aan te duiden. Wel blijkt uit de geschriften van Prae-

torius en anderen, dat men klavieren van verschillende toonhoogte heeft ge-

kend, o. a. clavecimbaals, die een quart lager dan de koortoon ; spi-

netten, die met den koortoon gelijk en spinetten, die een octaaf hooger

gestemd waren. Men zou uit hetgeen de oude schrijvers dienaangaande mede-

deelen kunnen zeggen, zonder te veel van de waarheid af te wijken, dat de

benamingen clavichordium en clavicynibaal meestal op lage (d. i.

laaggestemde) instrumenten, die van virginaal en spinet daarentegen in

den regel op hooge instrumenten werden toegepast.

De benaming vleugel of staartstuk werd reeds in de 16e eeuw aan

de driehoekige klavieren gegeven, welker vorm overeenkomst had met dien

van een vlerk. De gebrekkige toon dezer vleugels was voor de klavier-

fabrikanten, vooral voor de Duitschers, een aanleiding, om de constructie der

klavieren te verbeteren. Organisten, orgelmakers, natuur- en werktuigkun-

dio-en, onderwijzers en schrijnwerkers, allen bedachten middelen om de ge-

breken van die instrumenten te verhelpen, en soms kwam men met de won-

derlijkste invallen voor den dag. Tot de merkwaardigste uitvindingen op dit

gebied behoorde het Neurenberger snarenwerktuig, 1610 door Hans Hay-

den of Haydn uitgevonden en in vleugelvorm gebouwd. Het was met

darmsnaren bespannen, die niet door pennetjes of tangenten, maar door

radertjes in beweging gebracht werden. Een door den voet bewogen rad
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bracht de kleine raderen, die van stukjes perkament, met coloplionium be-

streken, voorzien waren, in beweging. Drukte men den toets neder, dan

raakte een der radertjes de snaar aan en deed haar klinken. De aan dit

instrument aangebrachte verbeteringen gingen gepaard met nieuwe benamin-

gen, als: klaviergambe, vioolklavier, viool vleugel, vioolhamer-

klavier en klaviercilinder.

Merkwaardig was de constructie van hetClavicymbalum Universale

seu perfectum, dat zijn ontstaan te danken had aan de pogingen der

muziekgeleerden, om op de toetseninstrumenten de enharmoniek in te voeren,

nl. het verschil tusschen dis en es, cis en des enz. duidelijk te maken.

Praetorius {De OrganograpJiia, pag. 63) verhaalt, dat hij te Praag een

dergelijk instrument gezien heeft, „in welchem nicht allein alle Semitonia,

als h— cis—dis— fis
—gis, durch vnd durch duplicirt, sondern auch zwischen

dem e vnd f noch ein sonderlich Semi- oder Subsemitonium (wie es etzliche

nennen) gewesen, welches bey dem genere Enharmonico nothwendig sein

muss, dass es also in den vier Octaven vom C bis ins c'" in alles 77 Cla-

ves gehabt hat." Dezen omvang van vier octaven hadden ook de instrumen-

ten van den Aniwerpschen klavierfabrikant Hans Ruckers, die op het ge-

bied van den klavierbouw met roem bekend is. Hij vervaardigde dubbele

klavieren en verleende zijn instrumenten een krachtiger toon, doordien hij bij

de dubbele, unisono gestemde snaren een derde rij snaren voegde, die fijner

en korter en een octaaf hooger dan de anderen gestemd waren; daardoor

kon men op het eene klavier twee, op het andere één snaar doen hooren en

zoodoende afwisseling in den klank brengen. Voor de lage noten gebruikte

hij koperen, voor de hooge stalen snaren.

Met de uitvinding van het hamer stelsel brak een nieuw tijdperk voor

het klavier aan. In den aanvang der 18e eeuw was men namelijk tot in-

zicht gekomen, dat men aan het klavier een schoener toon kon ontlokken,

wanneer de snaren aangeslagen werden, dan wanneer zij, zooals tot dien tijd

het geval was geweest, door ravenpennen getokkeld werden. De prioriteit

dier uitvinding wordt nog betwist, en misschien moet de oorsprong van

het hamerstelsel gezocht worden in het ijzeren hamertje van het monochor-

dium. Hoe dit zij, Bartolomeo Cristofori, door sommigen abusievelijk

Christofali genoemd, wordt vrij algemeen als de eerste beschouwd, die

ide ravenpennen door hamertjes verving. Hij maakte 1711 zijn uitvinding

bekend onder den naam van Gravicembalo col piano-forte, bij

Iwelk instrument de hamers boven de snaren hingen. Een beschrijving van

Cristofori 's instrument is te vinden in een door Maf f ei geschreven

artikel in het Giornale dei litterati d'ltalia (Venetië, 1711). Uit de

datum van dit document blijkt, dat de bewering der Duitschers, als zoude

II. 22
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aan Gottlob Schroeter de eer der uitvinding van het hamerstelsel toe-

komen, onjuist is; want Schroeter was 1699 geboren en telde derhalve

op het tijdstip, waarop Cristofori's uitvinding bekend werd, slechts twaalf

jaren; eerst 1717 begon hij zich op de hamermechaniek toe te leggen, en

1721 verscheen zijn eerste klavier. Schroeter bood het hof te Dresden

twee klavieren van verschillende constructie aan ; bij het eene sloegen de

hamers van boven, bij het andere van onderen aan. De eerste soort werd

ondoelmatig bevonden, de tweede bleef behouden.

Een ander tijdgenoot van Cristofori, Marius genaamd, zond 1716 bij

de Akademie van Wetenschappen te Parijs vier clavecins mail-

lot s ter beoordeeling in, bij welke instrumenten de snaren mede door hamers

werden aangeslagen.

De groote verdienste van Schroeter ten aanzien van den klavierbouw

schijnt hierin bestaan te hebben, dat hij de eerste was, die klavieren maakte,

op welke men naar believen piatio of forte kon spelen. Daar Schroe-

ter echter onbemiddeld was, kon hij zelf van zijn uitvinding geen partij

trekken en zag zich genoodzaakt, het vervaardigen van klavieren met de

nieuwe mechaniek over te laten aan den beroemden Saksischen »hof- en land-

orgelmaker" Gottfried Silbermann. Deze vervaardigde omstreeks 1726

de eerste Fortepiano in vleugelvorm. Joh. Seb. Bach keurde het instru-

ment in sommige opzichten af, en dit oordeel verdroot Silbermann zoo-

zeer, dat hij gedurende de eerstvolgende jaren geen instrumenten meer de

wereld in zond. Eenigen tijd daarna vervaardigde hij voor den prins van

Schwarzburg-Rudolstadt een vleugel met verbeterde mechaniek, en toen vond

de nieuwe uitvinding aan het Saksische hof grooten bijval. Silbermann' s

instrumenten werden beroemd en met hooge prijzen betaald. Zelfs Frederik

de Groote bestelde bij hem een vleugel, welk instrument zich nog heden

in 's konings muziekzaal in het paleis te Potsdam bevindt.

Een leerling van Silbermann, G. E. Friederici uit Gera, was de

eerste die, omstreeks 1760, een vierkant, tafelvormig hamerklavier (piano

carré) vervaardigde; hij noemde dat instrument Fort bien. Een ander

leerling van Silbermann, Johannes Zumpe, maakte zijns meesters uit-

vinding in Engeland bekend. Door den Nederlander Americus Back er

en de Engelschen John Broadwood en Stand art verbeterd, onderging

het hamerklavier daar te lande vele verbeteringen en werd 1767, onder den

naam Pianoforte, in het orkest van Go vent Garden ingevoerd. Aan-

gaande de constructie en de ontwikkeling van dit instrument leze men het

artikel pianoforte.

Met de uitvinding der Pianoforte waren intusschen clavecimbaal,

clavichord, spinet, en hoe de klavieren der 18e eeuw nog meer heetten,
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niet plotselini? in vergetelheid geraakt. Integendeel, de klavierfabrikanfen be-

ijverden zich, hun instrumenten te verbeteren en hun de meest mogelijke ver-

scheidenheid van toon te verleenen. Een Engelschman bracht 1724 bij den

vleugel fluiten, trompetten en pauken aan. De orgelmaker Wiklef verving

1740 de ravenpennen door koperen veeren. Door de gebroeders Wagner
en Schmiedefeld werd 1764 een vleugel met fluitregister gebouwd. Milch-

mair te Mainz vervaardigde (1770—1780) een vleugel met drie klavieren

en 250 veranderingen; M ercia te Londen 1783 een met trompetten en pauken.

Hopkinson te Parijs verving 1788 de borstels en ravenpennen door kope-

ren veeren en stukjes bufl"elleder. Oesterlein te Berlijn voorzag 1792 de

vleugels van lederen tangenten. Waarschijnlijk heeft de aanwending van leder

bij de uitvinding der hamermechaniek tot het bekleeden der tangenten met

deze stof aanleiding gegeven. De reeds genoemde Friederici te Gera voor-

zag het klavier van een soort van tremulant. Roller vond een mechanismus

uit, met behulp waarvan men, door verschuiving der toetsen, een muziekstuk

in andere toonsoorten kon transponeeren. Joh. Andr. Stein (1728—1792)

maakte zich ten opzichte der klavierbouwkunde zeer verdienstelijk. Behalve

door zijn verbeteringen van de mechaniek der pianoforte, werd hij ook bekend

door vele wijzigingen, die hij aan het oude klavier aanbracht. De melo-

dica, de s n a r e n h a r m o n i c , het vis a vis (een vleugel, die aan de voor-

en achterzijde even breed en aan elk einde van een klaviatuur met afzonder-

lijke besnaring voorzien was), het clavecin d'amour, zijn alle bewijzen

van zijn vernuft en zijn vlijt. Pascal Taskin, uit Luik afkomstig, stelde

1768 een instrument samen, in hetwelk de ravenschachtjes door stukjes ossen-

leder waren vervangen; het werd daarom clavecin a peau de buffle

geheeten. F. .1. Spath te Regensburg vond het cembal d'amour uit,

dat een klaviatuur aan de lange zijde des vleugels had. M. de Ver bes,

muziekonderwijzer te Parijs, vond twee klavieren uit, op welke men blaas- en

slaginstrumenten kon nabootsen; zij heetten clavecin acoustique en cla-

vecin harmonieux (1771 en 1777). De Jesuïet de la Borde vond

1794 het clavecin électrique (z. dit) uit. Het clavecin royal(z. dit)

was een uitvinding van .T. G. Wagner te Dresden. Jacob Schnell uit

Wurtemberg vervaardigde 1789 een toetseninstrument, welks tonen doormid-

del van wind, aangevoerd door twee blaasbalgen en door metalen buisjes tegen

de snaren geblazen, werden voortgebracht. Onder cla vicy theri u m, kla-

vierciter, een benaming die reeds in de eerste tijden van het clavichord

bekend was, verstond men in de 18e eeuw een opstaanden vleugel. Van het

toetseninstrument Denis d'or (z. dit) heeft slechts één exemplaar bestaan;

het bootste allerlei blaas- en strijkinstrumenten na en gaf den speler, bij

wüze van scherts, een electrischen schok. De Cembalo angelico (1781)

22*
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onderscheidde zich van den vroegeren vleugel daardoor, dat de ravenpennen

vervangen waren door stukjes leder, met fluweel overtrokken. De Pantalon

of Pantaleon (z. dit) is een uitvinding van Pantalon Hebenstreit,

die zich 1690 te Eisleben ophield, waar hij een oud hakkebord vond, dat

hij van twee klankbodenns en een dubbele besnaring van darm- en stalen

snaren voorzag.

Onder de beroemde klaviermakers der 18e eeuw behooren nog: Horn,

Vensky en Mack uit Dresden, Lemme uit Brunswijk, Wil helmi uit

Kassei en Kramer uit Göttingen.

Tot het begin der 19e eeuw bleven de clavichorden, harpsichorden

en andere vormen van het oude klavier in gebruik; doch langer konden zij

de concurrentie met de steeds in kracht en schoonheid van toon toenemende

Piano for te niet volhouden, door welk instrument zij ten slotte verdrongen

werden, (z. pianoforte).

Klavieruittreksel, Ned. ; klavierauszug, Hoogd. ; partition de piano, Fr.

;

SHORT SCORE of vocAL SCORE, Eng. ; de inrichting van een voor verschillende

insti^umenten gecomponeerd toonstuk voor de voordracht op het klavier.

De oorsprong van het klavieruittreksel moet gezocht worden in den gene-

ralen bas (z. dit). Deze bas toch bevatte den harmonischen kern van het

muziekstuk, bij hetwelk hij behoorde. De boven de basnoten geplaatste cijfers

bespaarden den organisten en klavierspelers, die een muziekstuk moesten be-

geleiden, de moeite, om de geheele partituur te overzien. In den aanvang

der 18e, zoo niet reeds in de 17e eeuw, was men op de gedachte gekomen,

om, ten gerieve van zangers en kunstvrienden, aria's, of de bovenstem van

een geliefd koor, met begeleiding van een becijferden bas, nu en dan met

figuren der eerste viool-partij verrijkt, in het Hcht te geven. Er bestaan der-

gelijke uittreksels van de werken van Lulli, Handel, Hasse, Graun,

A-dam Hiller, Reichhardt e. a. Eerst tegen het einde der 18e eeuw

begonnen de klavieruittreksels een meer en meer bevredigenden vorm te ver-

krijgen, waartoe de ontwikkeling van het klavierspel en van den instrumenten-

bouw ongetwijfeld veel heeft bijgedragen. Wie overigens de opera's der 18e

eeuw (voornamelijk van de eerste helft) en de op gelijke wijze behandelde

solozangen der oratoria en cantates kent, zal de klavieruittreksels dier werken

niet al te onvolledig vinden ; want de partituur toonde ook niet veel meer dan

een twee- of driestemmige eenvoudige begeleiding met gefigureerde ritornellen

voor de eerste viool; ja zelfs bepaalde zij zich nu en dan tot viool en bas,

en liet den generalen bas-speler op den vleugel het aanvullen der meestal

zeer armoedige harmonie over.

De eerste eisch, dien men aan een klavieruittreksel stelt, is, dat het

een zoo getrouw mogelijke afbeelding van het oorspronkelijke toonstuk geve.
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Daartoe is in de eerste plaats volledigheid noodzakelijk. Niet alleen de

voornaamste melodie en de harmonie in het algemeen, maar het geheele stem-

menweefsel moet zoo veel mogelgk weergegeven worden; hij instrumentale

werken, zoo mogelijk, alle stemmen, bij zangstukken alleen de instrumentale

begeleiding, daar de zangstemmen onveranderd blijven en boven de klavier-

begeleiding uitgeschreven worden. Daar echter het volledig weergeven van

alle stemmen eener partituur in het klavieruittreksel niet altijd mogelijk is,

moet de bewerker nu en dan stemmen vereenigen, of ook geheel weglaten.

De keuze der op te offeren stemmen is, althans in polyphone werken, dikwijls

zeer moeilijk. De eerste zorg moet zijn, om de volledige harmonie en de

meest beteekenisvoUe stemmen te doen hooren ; bij meerstemmige zangstukken

kan soms de volstemmigheid aan de zangers overgelaten, en daardoor ruimte

voor obligate begeleidingsstemmen gewonnen worden — dit is in werken van

Bach, Beethoven en van eenige latere meesters dikwijks noodzakelijk; —
doch in het algemeen is het raadzamer, dat men der klavierbegeleiding,

zonder te rekenen op de zangstemmen, de volledige harmonie toevertrouwt.

Dikwijls ook geeft men vrijwillig de volledigheid prijs, bijaldien zij mocht

verhinderen, dat een in het orkest duidelijk verneembare hoofdstem ook op

het klavier van goede uitwerking zou zijn. Zoo is b. v. in het orkest een pas-

sage der viool of eener obligate violoncel in vele gevallen gemakkelijk te her-

kennen uit de haar omringende harmonieën der blaasinstrumenten; diezelfde

passage, met behoud van de haar omgevende neventonen op het klavier over-

gebracht, zou veel aan kracht en duidelijkheid verliezen. Een der grootste

moeilijkheden, die de bewerker van een klavieruittreksel te overwinnen heeft,

is het wijzigen van sommige figuren der orkestinstrumenten volgens de eischen

der klaviertechniek. Vele figuren der strijkinstrumenten (ook het in kracht

af- of toenemen van lang aangehouden accoorden der blaasinstrumenten) zijn

op het klavier deels onuitvoerbaar, deels van slechte uitwerking. Zij moeten

derhalve door andere figuren vervangen worden ; men moet trachten hetzelfde

effekt met andere middelen te weeg te brengen, evenals soms een vertaler

het letterlijk overzetten moet opgeven, ten einde den zin van het oorspron-

kelijke te behouden. Deze kunst heeft geen bewerker beter verstaan dan

Franz Liszt; zijn klavieruittreksels der symphonieên van Beethoven
en der Spnphonie fantastique van Berlioz zijn meesterstukken van bewer-

king. Onder de leerlingen van Liszt hebben vooral Hans von Bülow,
Karl Tausig en Karl Klindworth op dit gebied grooten roem verwor-

ven ; want hun is men de meesterlijke klavieruittreksels van sommige diama-

tische toongedichten van Wagner verschuldigd. Bülow gaf de polyphonie

der wondei'schoone partituur van Tristan mul holde in een duidelijk en speel-

baar klavierarrangement weder; Tausig deed het?elfde ten opzichte van
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Die Meistersinger von Nürnherg^ Klindworth ten opzichte van Der Uing

des Nibelungen. — Ten slotte zij vermeld, dat sommige uitgevers, ten einde

meer profijt te trekken van de bij hen verschijnende opera's en oratoria, de

afkeurenswaardige gewoonte hebben, klavieruittreksels zonder tekst uit te geven.

In dergelijke uittreksels worden in de klavierbegeleiding ook de zangstemmen

opgenomen, die, van haar tekst beroofd, te midden der instrumentale figuren

meestal een zeer zonderlingen indruk op speler en hoorder maken. Het is

niet mogelijk uit een klavieruittreksel zonder tekst een opera of een oratorium

te leeren kennen.

Kleber (Bemhard, volgens anderen Leonhard), Duitsch organist,

leefde in den aanvang der 16e eeuw. Hij liet in manuscript een kostbare

verzameling orgelstukken van oude meesters na, die in de koninkl. bibliotheek

te Berlijn bewaard wordt.

Kleeberg (Ghristian Gottlieb), Duitsch componist en muziekonder-

wijzer, geb. 12 April 1766 te Gautsch bij Leipzig, gest. 22 Juni 1811 als

oiganist te Gera, schreef vele compositiën, o. a. een opera en kerkmuziek-

stukken.

KlefTel (Arno), componist, geb. 4 Sept. 1840 te Pösneck in Thuringen,

ontving onderricht in de harmonie en het dubbel contrapunt van Moritz

Hauptmann, werd muziekonderwijzer aan een instituut in Koerland en

later directeur der muziekvereeniging te Riga, in welke stad 1867 zijn opera

Des Meermanns Harfe vertoond werd. Nadat hij gedurende vier jaren te

Riga werkzaam was geweest, werd hij kapelmeester aan den stadsschouwburg

te Keulen, daarna achtereenvolgens aan de theaters te Detmold, Bremen, Gör-

litz, Breslau en Stettin en 1873 aan het Fried rich- Wilhelmstadt-

theater te Berlijn. Behalve de reeds genoemde opera, schreef hij ouvertures,

muziek bij het kerstsprookje Die Wichtelmanner, mannenkoren, liederen, kla-

vier- en vioolstukken. — Zijn echtgenoote, Emmy K.
,
geb. Gned, geb. 1844

te Zurich, was als zangeres te Munster, Posen, Bern en Görlitz werkzaam.

Klein. Dit woord komt op muzikaal gebied dikwijls voor, o. a. tot aan-

duiding van sommige intervallen, als: kleine secunde, kleine terts,

kleine drieklank enz., in tegenstelling van groote secunde, groote

terts, groote drieklank enz. In de orgelbouwkunde heeft het betrek-

king op de geringe grootte van een stem, b. v. kleingedakt.

Klein of Kleine (Andreas), orgel virtuoos, geb. omstreeks 1650 te Cöl-

^eda in Thuringen, liet zich reeds op zeer jeugdigen leeftijd met bijval aan

vorstelijke hoven hooren. Hij maakte zeer vele kunstreizen en bezocht o. a.

1689 Kopenhagen, waar hij bij een schouwburgbrand omkwam.

Klein (Bemhard), componist, geb. 6 Maart 1793 te Keulen, waar zijn

vader contrabassist was, ontving het eerste onderricht in de muziek van zekeren
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Zier en oefende zich ijverio: in die kunst. Omstreeks 1812 werd hij door

machtige kunstbeschermers in staat gesteld, een leis naar Parijs te maken,

waar deels Cheru bini's raad, deels de gelegenheid om groote muziekuit-

voeringen te hooren, maar vooral het gebruikmaken van de bibliotheek des

conservatoriums een gunstigen invloed op de ontwikkeling van zijn talent uit-

oefenden. Nadat hij zes maanden te Parijs had vertoefd, keerde hij naar

Keulen terug, waar hij tot directeur van het Domkoor benoemd werd. Deze

betrekking bekleedde hij tot 1819, in welk jaar hij door de Pruisische regee-

ring naar Berlijn werd gezonden, ten einde aldaar de muziekinrichtingen en

het leerstelsel van Zei ter te bestudeeren en daarna kapelmeester en rauziek-

leeraar aan den Dom te Keulen te worden. K. gaf echter de voorkeur aan

het verblijf te Berlijn, waar hij tot leeraar in het contrapunt aan de organisten-

school en tot muziekdirecteur aan de universiteit werd benoemd. Nadat hij

1823 met een kleindochter van den bekenden boekhandelaar Nicolaï, Eli-

sabeth Partey, in het huwelijk was getreden, maakte hij met zijn vrouw

een reis naar Italië. Te Rome maakte hij kennis met den pauselijken kapel-

meester Baini, die hem in de gelegenheid stelde, de aan zijn hoede toever-

trouwde klassieke kerkmuziek te bestudeeren. Te Berlijn teruggekeerd, wist

hij zijn vermeerderde kennis ten nutte der kunst aan te wenden, en hij ge-

raakte er meer en meer in aanzien. Doch reeds in den bloei zijns levens,

9 Sept. 1832, stierf hij. — Het aantal compositiën van K. is groot. Reeds

1816 had hij zich als componist gunstig onderscheiden door een Mis, 1817

door een Cantate op Schiller' s Worte des Glauhens. Zijn ovdXoviwm Hiob

verscheen 1820, zijn opera Bido, tekst van L. Rel Is tab, werd 18 23 ten

gehoore gebracht. Zijn oratoria Jepkta en David werden, het eerste 1828

te Keulen, het tweede 1830 te Halle uitgevoerd. Voorts schreef hij een groote

Mis in B, een achtstemmig Pater noster, een groot zesstemmig Magnificat,

vele Psalmen, Hymnen en Motetten, twee bedrijven eener opera Irene^ een

bijna voltooid oratorium, liederen en klavierstukken. Vele dezer compositiën

zijn na zijn dood door zijn broeder Joseph uitgegeven. Onder zijn meest

bekende werken behooren de Motetten voor mannenstemmen, die herhaalde

malen door de mannenzangvereenigingen in Duitschland en hier te lande ten

gehoore werden gebracht.

Klein (Joseph), broeder van den vorige, geb. 1802 te Keulen, ontving

onderricht in de muziek van zijn broeder en vertoefde, evenals deze, korten tijd

te Parijs. Omstreeks 1820 bevond hij zich te Berlijn, ging vervolgens als muziek-

onderwijzer naar Keulen, eenigen tijd daarna weder naar Bei lijn en vervolgens

naar Memel, waar hij stadsmuziekmeester werd. Daar hij evenwel in laatstgenoemde

stad het klimaat niet goed verdragen kon, keerde hij naar Keulen terug, waar hij

1862 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, liederen en klavierstukken.
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Klein (Christian Benjamin), organist, geb. 14 Mei 1754 te Stein-

kunzendorf bij Budolstadt, was 1771 koordirecteur te Jauer, 1775 tweede

en eenige jaren later eerste organist te Schmiedeberg, waar hij 17 Sept. 1824

stierf. Hij was ook als componist en contrapuntist gunstig bekend. Zijn wer-

ken, bestaande in kerkmuziek, liederen en theoretische geschriften, zijn niet

in druk verschenen.

Klein (Heinrich), contrapuntist, geb. 1756 te Rudelsdorf bij Schönberg

in Moravië, was reeds op achtjarigen leeftijd als goed organist bekend en ge-

noot gedurende de volgende vijf jaren onderricht van den Domorganist Har-

tenschneider te Presburg. Op zijn zeventiende jaar werd hij muziek-

directeur van graaf H o d i c z en keerde later naar Presburg terug, waar hij

1796 tot professor in de muziek aan de voornaamste nationale school werd

benoemd. Als klavierspeler en organist, niet minder dan als contrapuntist,

stond hij te Presburg in aanzien. Hij stierf er 1830. Zijn compositiën be-

staan in kerkmuziek, liederen en klavierstukken. Ook is hij bekend als ver-

beteraar der toetsenharmonica.

Klein (Johann Joseph), muziektheoreticus, geb. 24 Aug. 1740teArn-

stadt in Thuringen, was stadsorganist, ))gerechtsdirekteur" en »hof-advocaat"

te Eisenberg. Behalve vele verhandelingen in de Leipziger musiJcalisGhe Zei-

tung verschenen van hem in druk : Lehrhich der praJctischen Musik (Gera,

1783), Lehrluch der theoretischen Musih in systematischer Orchmng (Leipzig,

1801) en Neues C/ioralbuck zum Gehrauc/ibeim GoUesdieusie (Rndohtadi, ilS5;

tweede druk 1802). Hij stierf 1823 te Cahla bij Jena.

Klein de Jonge (Jacob), componist en instrumentist, leefde 1720 te Am-

sterdam. Van zijn compositiën zijn bekend: sonates voor hobo, viool en bas.

Kleijn of Cleijn (Jan Ka rel), organist en componist, geb. te Hamburg,

bevond zich 1771—88 te 's Gravenhage, Van zijn compositiën is bekend ülw-

ziek in 3 aden bij gelegenheid der revolutie.

Kleine. Een in Nederland gunstig bekende toonkunstenaarsfamilie, volgens

Gr eg oir van Oostenrijksche afkomst. Het oudst bekende lid dezer familie is

Johann Wilhelm K, , hoboïst, geb. te Ween en. Hij kwam omstreeks het mid-

den der vorige eeuw in ons land, trad bij een regiment van prins Willem V

in dienst, werd vei'volgens kapelmeester der garde, eerste hoboïst aan den

Franschen schouwburg te 's Hage en lid der hofkapel. Een val op de be-

ijzelde straten was de oorzaak van zijn dood. Hij stierf volgens sommigen

1777 te 's Hage, volgens anderen 1797 te Amsterdam.

Kleine (Willem Johan), violist, oudste zoon van den vorige, geb. te

's Gravenhage, was eerst te Amsterdam en vervolgens te Parijs werkzaam,

waar hij tot zijn dood gevestigd bleef.

Kleine (Hen der ik), tweede zoon van Johann Wilhelm K.
,

geb.
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omstreeks 1750, was clarinettist aan de kapel van prins Willem V, later

aan de Opera te Amsterdam, waar hij 1798 stierf. Zijn zoons, allen toon-

kunstenaars, heetten: Dieder ik, Hen der ik, Christoph, Willem,

Anton en Samuel.

Kleine (Bernard Samuel), derde zoon van Johann Wilhelm K.,

geb. omstreeks 1750, was fagottist te Amsterdam, waar hij 1815 of '16 stierf.

Kleine (Diederik), clarinettist, geb. 1778 te 's Hage, waar hij zijn mu-

zikale opleiding ontving, ging naar Duitschland en werd solo-clarinettist aan

de groothertogelij ke kapel te Karlsruhe, waar hij 1837 stierf.

Kleine (Henderik Christiaan), genaamd Hein Kleine, violist, geb.

28 Juli 1765 te 's Hage, waar zijn vader kapelmeester der garde van prins

Willem V was. Tengevolge van 's prinsen vertrek naar Engeland van zijn

post beroofd, ging vader Kleine, die vermoedelijk geen andere was dan de

hierbovengenoemde J. W. K. , met zijn familie naar Amsterdam, waar hij

lid van het orkest der Duitsche Opera werd. Hein K. ontving het eerste

onderricht in de muziek van zijn vader, gaf 1807 met Mes tri n o een concert

in de Manége en was achtereenvolgens als eerste violist aan de Itahaansche,

Fransche en Duitsche Opera werkzaam. Kiesewetter, Douche r, Franzl,

Spohr, Baillot, Lafont, waren achtereenvolgens zijn meesters. Vooral

met Spohr was hij zeer bevriend; hij voerde o. a. 1817 met hem eendoor

dezen meester gecomponeerd concertant voor twee violen uit; later bezocht

hij hem te Kas.sel, en Spohr trachtte, doch vruchteloos, hem over te halen,

om zich daar ter stede te vestigen. K. stond als solist langen tijd in groot

aanzien bij het Amsterdamsche publiek en was eerehd van Felix Meritis.

Tijdens het verblijf van Napoleon I te Amsterdam het hij zich op een con-

cert van genoemde maatschappij hooren, en 1816 begeleidde hij Catalani

op een concert te Frankfort. Van 1814 tot 1824 dirigeerde hij de concerten

van het gezelschap Eruditie Musica. Gedurende zijn laatste levensjaren

belette een zenuwlijden hem, zijn kunst in het openbaar uit te oefenen; hij

hield zich toen uitsluitend met het geven van onderricht bezig. Onder zijn

leerlingen behooren Greive, Marx en C. Fischer. Hij stierf 23 Aug. 1839.

Kleine (Willem, Anton en Samuel), drie broeders, zonen van den

clarinettist Henderik K. , ontvingen hun muzikale opleiding van hun vader en

werden muzikanten bij de garde van Lodewijk Napoleon. Later kwamen

zij bij de garde van keizer Napoleon, maakten den Russischen veldtocht

van 1812 mede en vroren dood bij Wilna. De oudste, Willem, was ook

een goed klavierspeler; hij had te Versailles, waar hij in garnizoen had gele-

gen, les gehad van Duvernoy.

Kleine (Willem George), hoboïst, geb. 1751 te Namen, stierf 1820

te Amsterdam. Zijn oudste zoon;
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Kleine (Willem Jan), geb. 2 Febr. 1776 Ie 's Hage, was violist. Op

jeugdigen leeftijd kwam hij in het orkest van den Franschen schouwburg te

Amsterdam en ontving er onderricht van Molineuf, kapelmeester aan dien

schouwburg. Hij trad met een Fransche vrouw in het huwelijk en vestigde

zich te Parijs, waar hij violist aan het theater Feydeau werd en een hotel

garni oprichtte. Hij is daar ter stede gestorven.

Kleine (Jacob Christoffel), clarinettist, tweede zoon van den hoboïst

Willem George K.
,

geb. 6 Maart 1785 te 's Hage, ontving onderricht

in het clarinetspel van Dreyklufft, vestigde zich te Amsterdam en werd

aldaar eerste clarinettist aan den stadsschouwburg en aan verschillende con-

certvereenigingen. Hij stierf 24 April 1832. Zijn zoon:

Kleine (Jacob Willem), clarinettist, geb. 1815 te Amsterdam, is nog

heden (1882) een sieraad van verschillende orkesten der hoofdstad. Na zijns

vaders dood werd hij tweede clarinettist in het orkest van Felix Meritis

en vervulde dien post gedurende vijftien jaren. Vervolgens begaf hij zich naar

Londen, waar hij met goed gevolg als solist optrad en aan het orkest van het

theater Drury-Lane verbonden werd; ook werkte hij er in de concerten van

Juli en mede. Het gunstig onthaal, dat hij in Engeland vond, kon hem

echter niet doen besluiten, zich daar te lande te vestigen, en hij keerde 1847

naar zijn vaderland terug. Herhaalde malen trad hij te Amsterdam en elders

als solist op. Met van Boom, Krause, J. M Goenen en Potdevin

vormde hij 1860 een blaasquintet-vereeniging, die verscheiden voor blaasin-

strumenten geschreven stukken op uitstekende wijze ten gehoore bracht. Deze

vereeniging heeft echter slechts een jaar bestaan. — Een van K's zonen, cla-

rinettist en violist, is sedert geruimen tijd lid van verschillende orkesten der

hoofdstad.

Kleine drieklank of kleine terts-drieklank, Ned. ; kleiner ureiklang

of MOLL-DREiKLANG, Hoogd. j de drieklank met kleine terts en reine quint.

In de groote terts-toonaard ligt hij op den tweeden, derden en zesden, in de

kleine terts-toonaard op den eersten, vierden en vijfden trap; b. v..

in' C.

in a

Kleine none, kleine secunde, kleine septime, kleine sext, kleine terts;

z. INTERVAL, alsmede none, secunde, septime, sext, terts.

Kleine octaaf, de toonrij SïizÉ=^=?=t=t==^^=^=3

met de chromatische iusschentonen. Beneden de kleine octaaf ligt de groote,

er boven de eensgestreepte octaaf.
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Kleine terts-toonsoort of kleine toonsoort, Ned. ; moll-tonart of kleine

TONART, Hoogd. ; MODE MINEUR, Fr.; MODO MINORE, It. ; Z. TOONSOORT.

Kleinheinz, (Karl Franz Xaver), klavierspeler en componist, geb. 3 Juli

1772 te Mindelheim in Zwaben, studeerde aanvankelijk in de rechtsgeleerd-

heid en begaf zich in Beijerschen staatsdienst. Later echter wijdde hij zich

geheel aan de toonkunst en ging Ie dien einde 1799 naar Weenen, waar hij

bij Albrechtsberger onderricht nam in het contrapunt. Hij werd muziek-

onderwijzer ten huize van den graaf van Brunswijk, vervolgens kapelmeester

te Brünn, en vestigde zich 1809 te Pesth, waar hij 1832 stierf. Onderzijn

compositiën, die zeer geroemd vvorden, bevinden zich oratoria, opera's (^am/*^,

Der Kafig e. a.), Missen, ouvertures, entre acte-muziek, trio's, sonates, gezan-

gen en harmonie-muziek. Een zijner Missen (in A) gold langen tijd vooreen

werk van Méhul, onder wiens naam zij uitgevoerd werd.

Kleinknecht (Johann Wolfgang), geb. 17 April 1715 te Ulm, waar

zijn vader concertmeester en tweede organist aan den Dom was, ontving op

jeugdigen leeftijd onderricht in het vioolspel en werd reeds 1733 kamer-

musicus aan de hertogelijke kapel te Stuttgart. Hij zette zijn studiën voort

onder leiding van den kapelmeester Br escianelli. Na 's hertogs dood

maakte hij eenige kunstreizen, werd vervolgens violist te Eisenach en 1738

concertmeester van de markgravin van Bayreuth. Eenigen tijd later keerde

hij naar Eisenach terug, begaf zich wederom naar Bayreuth, en toen 1769 de

markgrafehjke kapel naar Anspach verhuisde, ging ook K. mede. Hij stierf

20 Febr. 1786.

Kleinknecht (Jacob Friedrich), fluitist, broeder van den vorige, geb.

8 Juni 1722 te Ulm, werd omstreeks 1750 fluitist en later kapelmeester der

Bayreuther hofkapel. Hij stierf 14 Aug. 1794 te Anspach. Van zijn com-

positiën zijn symphonieën, concerten voor verschillende instrumenten en stuk-

ken voor fluit in druk verschenen.

Kleinknecht (Johann Stephan), fluitist, broeder van de vorigen, geb.

17 Sept. 1731 te Ulm, volgde omstreeks 1750 zijn broeders naar Bayreuth,

waar hij onder Dobbert en G ö t z e 1 studeerde en vervolgens lid der markgra-

felijke kapel werd. Hij maakte 1766 een kunstreis door Duitschland, werd

1769 met de kapel naar Anspach verplaatst en stierf aldaar omstreeks 1803.

Kleinknecht (Ghristian Lu d wig), violist, zoon van Jacob Frie-

drich K.
,

geb. 12 Augustus 1766, ging op zeer jeugdigen leeftijd met zyn

vader naar Anspach, studeerde op kosten van den markgraaf Alexander

in de rechtswetenschap en werd 1788 kamermusicus in de markgrafehjke

kapel. Hij stierf 11 Maart 1794. Onder zijn compositiën bevindt zich een

gezang op het geboortefeest van koning F re der ik Wi 1 helm II van Pruisen.

Kleinmickel (Richard), componist en klavierspeler, geb. 31 Dec. 1846
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te Posen, ontving onderricht in de muziek van zijn vader, kapelmeester van

een militair muziekcorps aldaar en zette zijn studiën voort aan het conser-

vatorium te Leipzig. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te Hamburg en

maakte van daar uit vele kunstreizen. Ook componeerde hij vlijtig : vele

klavierstukken, liederen, koren, symphonieën en quartetten van hem zagen

het licht, en eenige daarvan werden 1876 en 1879 in de Gewandhaus-

concerten ten gehoore gebracht. In laatstgenoemd jaar trad hij in het huwe-

lijk met de coloratuur-zangeres Glara Monhaupt.

Klemczinski (Julian), Poolsch klavierspeler, kwam tengevolge van de

Poolsche omwenteling 1831 naar Parijs, waar hij als muziekleeraar en com-

ponist van salonmuziek werkzaam was. Hij stierf 1851.

Hlemm (Friedrich), beambte bij den hof krijgsraad te Weenen en be-

gaafd toonkunstenaar, geb. 29 Maart 1795, gest. 13 Sept. 1854 te Meiding,

muntte uit als violist, violoncellist, klavierspeler en componist. Hij was be-

stuurder van het Weener conservatorium. _

Klemm (Johann), organist, geb. omstreeks 1593, ontving het eerste

onderricht in de muziek als koorknaap van den keurvorst van Saksen en ging,

na de mutatie zijner stem, op kosten van dien vorst naar Augsburg, waar hij

zijn studiën voortzette onder leiding van Christian Erbach. Te Dresden

teruggekeerd, nam hij onderricht bij Heinrich Schütz. Hij moet om-

streeks 1660 gestorven zijn. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen

Teutsche geisUiche Madrigalen mii vier, fünff vnd sechs Slimmen nebst dem

Basso continuo (eerste deel, Freiberg, 1629) en Joh. Klemmii Partitura seu

Tahulatura Italia exhibens XXXVI fugas (Dresden, 1631). — Fétis schrijft

zijn naam: Klem me.

Klemm (Christian Bernhardt), muziekuitgever te Leipzig. Zijn zaak

werd 1821 opgericht door Karl August K. , die de opvolger was van Fr.

Wieck, den vader van Glara Schumann - Wieck , welke korten tijd een

muziekleesbibliotheek ter zelfder plaatse had. Het huis vestigde 1847 een

hulpkantoor te Ghemnitz, 1856 te Dresden.

Klen^ (G r e g o r i u s) , orgelbouwer, omstreeks het einde der 15e eeuw, wordt

door P r a e t o r i u s vermeld als degene, die het door N i c. F a b e r te Hal-

berstadt gebouwde orgel herstelde.

Kleil^el (August Alexander), componist en klavierspeler, geb. 29 Jan.

1784 te Dresden, was de zoon van den landschapschilder en professor aan

de Akademie van Kunsten, Johann Ghristian K. Hij ontving

reeds op jeugdigen leeftijd onderricht in het klavierspel, maakte 1803 kennis

met Glementi en nam diens aanbod, om hem als leerling op zijn reizen

te vergezellen, gretig aan. Met hem bezocht hij Zuid-Duitschland en 1805

ook Rusland. Te Petersburg scheidden zij, en K. bleef tot 1811 aldaar ge-
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vestigd, ging vervolgens naar Parijs, 1813 naar Italië, 1814 naar Dresden,

waar hij zich met goed gevolg aan het hof liet hooren, 1815 naar Londen

en 1816 wederom naar Dresden, waar hij tot koninklijk hoforganist benoemd

werd. Hier bleef hij, eenige kleine reizen daargelaten, tot zijn dood (22 Nov.

1852) gevestigd. In het eerste tijdperk zijner kunstenaarsloopbaan was hij

als voortreffelijk klavierspeler bekend. Zijn spel moet zich vooral door dege-

lijkheid en nauwkeurigheid in de voordracht van stukken in gebonden stijl

onderscheiden hebben; de werken van Bach moet hij bijzonder schoon voor-

gedragen hebben. Als componist werd hij in de eerste helft zijns levens be-

kend door vele concert- en salonstukken voor klavier. Later echter legde hij

zich met ijver op het vervaardigen van degelijke werken toe. Een der beste

compositiën uit deze laatste periode werd 1854 door Moritz Hauptmann
bij Breitkopf en Hartel uitgegeven, onder den titel: Canons et Fugues

dans tons les tons majeurs et mineurs poiir Ie Fiano. De uitgever oordeelt

over dit werk aldus: jK. ist an Sebastian Bach genahrt und durch ihn,

durch die gründlichste Kenntniss seiner Werke erzogen. Damit hat er aber

mehr erlangt als nur uns Compositionen in B a c h ' s Manier vorzuführen ; er

hat sich befahigt, im Styl der Compositionen Seb. Bach 's, im Styl der

Gattung dieser Compositionen sein Eigenthümliches, Selbstempfundenes aus-

zusprechen, und spricht es nun nicht in einem antiquirten, sondern im Aus-

druck unserer Zeit aus." Een ander werk, dat als inleiding tot het hierge-

noemde beschouwd kan worden, was door K. zelf uitgegeven onder den titel:

Les Avant-coureurs. Exercices pour Ie piano, eontenant XXIF canons dans tous

les tons majeurs et mineurs^ calc2ilés pour servir d'étude préparatoire du grand

recneil des canons et fugues.

Klengel (Moritz), violist, geb. 1793, was langen tijd concertmeester en

later aanvoerder der tweede violen in het orkest van het Gewandhaus
en van den stadsschouwburg te Leipzi^. Bij de oprichting van het conser-

vatorium daar ter stede werd hij leeraar aan die school. In 1866 op pen-

sioen gesteld, stierf hij 14 Sept. 1870.

Klen^el (August Gottlieb), tenoorzanger, geb. 7 April 1787 te Dres-

den, werd 1798 alumnus aan de Kruisschool aldaar en wegens zijn schoone,

buigzame sopraanstem herhaaldelijk als solist in de kerk en als korist in de

Italiaansche Opera gebruikt. Aanvankelijk voor de godgeleerdheid bestemd,

bezocht hij de universiteit te Leipzig en hield 1811 in genoemde stad zijn

eerste preek. Kapelmeester Weber echter bewoog hem, zich aan de kunst

te wijden. Nog in hetzelfde jaar trad hij in den stadsschouwburg te Breslau

als Murney in Bas unterhrochene Opferfest van Winter op. Achtereen-

volgens zong hij op de tooneelen van Mannheim, Munchen, Leipzig, en gaf te

Weenen gastvoorstellingen, met welke hij groeten bijval oogstte. Van 1820
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tot 1835 was hij een sieraad van het Hamburger theater, nam in laatstge-

noemd jaar afscheid van het tooneel en bleef te Hamburg gevestigd als leeraar

in den zang en directeur van muziekvereenigingen.

Kiengel (Paul), geb. 13 Mei 1854 te Leipzig, studeerde aan de univer-

siteit aldaar in de wijsbegeerte en aan het conservatorium in de muziek. Tot

doctor gepromoveerd, wijdde hij zich uitsluitend aan de kunst en vervaardigde

vele goede toonstukken, liederen en compositiën voor klavier. Hij werd 1881

muziekleeraar ten huize van den landgraaf van Hessen.

Kleng*el (Julius), broeder van den vorige, violoncellist, geb. 29 Sept.

1859 te Leipzig, ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar. Ook

als componist is hij bekend.

Klentzer (Bern hard Jacob), componist en klavierspeler, geb. 19 Oct.

1815 te Bremen, werd 1834 muziekonderwijzer en directeur van zangver-

eenigingen te Papenburg in Hanover. Als componist is hij bekend geworden

door feestmarschen en mannenkoren.

Klerk (J. A.), organist en klavierspeler, ontving zijn muzikale opleiding

aan de koninklijke muziekschool te 's Gravenhage en werd 1840 organist te

Delft, waar hij tot zijn dood, 1880, gevestigd bleef. Hij liet zich op ver-

schillende concerten hier te lande als solist hooren.

Klerr (Johann Baptist), componist en muziekdirecteur, geb. 1830 te

Baden bij Weenen, was reeds op achtienjarigen leeftijd kapelmeester te Kla-

genfurt. In soortgelijke belrekkingen was hij te Oedenburg, Presburg, Graz

en Krakau, Baden, Triest en Pesth werkzaam. Hij dirigeerde vier jaren achter-

een het orkest van het Karl-theater te Weenen, nam 1867 de directie van

het Harmonie -theater, 1868 die van den stadsschouwburg te Baden op zich

en stierf in laatstgenoemde stad 27 Sept. 1875. Zijn compositiën bestaan in

een groot aantal opera's en operettes, o. a. : Bie Nixe, Die höse NaMarin,

Die MüUemi von Marly^ Die leiden Stotterer, Bie Braut aus der Residenz,

Fridolin, Bie tanzenden Blumen en Die Macht dsr Frauen.

Klerr (Lu d wig), broeder van den vorige, componist van eenige kleine

opera's, werd 1874 directeur van den schouwburg te Klagenfurt, nadat hij

voorheen kapelmeester te Pesth was geweest.

Kies (F.), violist, vermoedelijk in Silezië geboren, leefde omstreeks het

midden der 17e eeuw te Breslau. Eenige compositiën van hem, o. a. een

concert voor viool en een voor orkest, verschenen 1786 in druk.

Kletzer (Feri), Hongaarsch violoncellist, geb. omstreeks 1830, maakte

vele kunstreizen door alle werelddeelen.

Kletziusky (Johann), Poolsch violist en componist, leefde 1797 te Wee-

nen en gaf strijktrio's, vioolduetten, concerten en variatiën voor viool in

het licht.
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Kliem, klavierfabrikant, leefde omstreeks 1800 te Brüheim bij Gotha.

Zijn vleugels waren in Duitschland gunstig bekend.

Klier (August in), componist, geb. 25 Oct. 1744 te Weiden in Beieren,

was monnik in het klooster Speinshart en vestigde zich, na opheffing van

het klooster, te Munchen. Vele kerkmuziekstukken zijn van hem bekend. —•

rOok zijn broeders, Andreas (geb. 1746 te Kemnath) en Joseph (geb.

[1760 te Kemnath) waren als toonkunstenaars gunstig bekend.

Klindworth (K a r 1) , klaviervirtuoos, geb. 25 Sept. d 830 te Hanover, ont-

ving in zyn jeugd onderricht in het vioolspel. Van zijn 17e tot zijn 19e jaar

/as hij orkestdirecteur bij een reizend opera-gezelschap en vestigde zich ver-

volgens te Hanover, waar hij zich met ijver op het klavierspel en de com-

positie toelegde. In 1850 begaf hij zich naar Weimar, om zijn studiën onder

leiding van Liszt voort te zetten; von Bülow, Mason en Pruckner

waren zijn medescholieren. Vier jaren later ging hij naar Londen, waar hij

tot 1868 gevestigd bleef en zich hoofdzakelijk met het geven van onderricht

bezig hield, doch ook nu en dan concerten gaf. Sedert 1868 is hij leeraar

aan het conservatorium te Moskou.

Onder de vele goede werken door K, op muzikaal gebied tot stand gebracht

behooren in de eerste plaats zijn voortreffelijke klavieruittreksels van Wag-
ner's trilogie Der Ring des Nïbehmgen^ die als meesterstukken van bewer-

king behooren geroemd te worden, en zijn uitgave der werken van Ghopin,

die van zijn groote kennis der compositiën van dezen meester getuigt. Voorts

verdienen bijzondere vermelding zijn arrangementen van Schubert's sym-

phonie in C (voor twee klavieren), van Tschaïkowsky's symphonisch

gedicht Francesca da Eimini (vierhandig), alsmede een door hem gecompo-

neerde Polonaise-Phantasie voor klavier. Van groot talent getuigt ook zijn

nieuwe instrumentatie van Ghopin's concert in f.

Kling* (Henri Adrien Louis), hoornvirtuoos en componist, geb. 17

Febr. 1842 te Parijs, leeft op dit oogenblik te Genève. Men roemt zijn

schoenen toon en zijn goede voordracht. Tot zijn compositiën behooren eenige

opera's: Le dernier des Faladins, Les deux rivaux, Le Flutiste^ La Bataille

de Morat en Le Castel de liipaille^ die allen in den stadsschouwburg van

Genève vertoond werden. Ook heeft hij vele instrumentale muziek gecom-

poneerd.

Klmg'enberg' (Friedrich Wilhelm), violist en componist, geb. 6 Juli

1809 te Sulan in Silezië, studeerde aanvankelijk in de theologie, doch wijdde

zich later geheel aan de kunst en werd 1840 cantor, 1844 koninklijk mu-

ziekdirecteur te Görlitz. Nog heden is hij aldaar als directeur aan de Pe-

trus- en Paulus-kerk werkzaam. Zijn compositiën beslaan in kerk- en

instrumentale muziek.
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Klingenberff (Emilie), zangeres, zuster van den vorige, geb. 8 April

1811 te Sulau in Silezië, is sedert 1840 als concertzangeres en muziekonder-

wijzeres te Görlitz gevestigd.

Klinkenberg^ (Julius), violoncellist, broeder van de vorigen, geb. 15 Maart

1815, vestigde zich 1842 te Petersburg. Hij componeerde voor violoncel en

klavier.

Klinkenberg (J o hannes), violoncellist, zoon van Friedrich Wilhelm
K.

,
geb. 28 Aug. 1852 te Görlitz, is een leerling van Grützmacher en

Merkel. Hij was achtereenvolgens lid der kapellen te Homburg, Hamburg,

Wiesbaden en Brunswijk.

Klin^enstein (Bern hard), Duitsch componist, leefde omstreeks 1600 als

muziekdirecteur te Augsburg. In het archief van den Dom aldaar bevinden

zich vele zijner werken in manuscript. Vele motetten en andere kerkmuziek-

stukken van hem zijn in druk verschenen.

Klingolir (August), violist, geb. omstreeks 1775 te Tropplowitz bij Leob-

schütz, waar zijn vader, Joseph K. , organist was, fungeerde als orkestdirec-

teur bij verschillende tooneelgezelschappen en werd ten slotte directeur van

eenige muziekvereenigingen te Breslau.

Klin^olir (Joseph Wilhelm), klavierspeler, broeder van den vorige, geb.

11 Sept. 1783 te Tropplowitz, werd 1810 kapelmeester van den vorst van

Anhalt-Pless, aan wiens hof h'y 16 Jan. 1814 stierf. Van zijn compositiën,

bestaande in kerkmuziek, klavierstukken en gezangen, zijn alleen klaviersonates

met en zonder begeleiding van andere instrumenten in druk verschenen.

Klipstein (Johann), luitvirtuoos, geb. op het einde der 16e eeuw te

Praag, liet vele compositiën voor luit in manuscript na.

Klipstein (Georg Gottfried), geb. 24 Sept. 1772 te Mühlhausen in

Thuringen, leefde als cantor te Oels in Silezië en schreef een werk, getiteld :

RatJi- und Hülf&buch für Organisten iind solcJie, die es werden wollen. Hij

stierf 15 Jan. 1836 te Oels.

Klockenbrin^ (Friederich Arnold), schrijver over muziek en com-

ponist, geb. 31 Juli 1742 te Schakenburg op het gebied van Luneburg, ont-

ving op jeugdigen leeftijd onderricht in het klavier- en fluitspel en in de

compositie en bleef zijn geheele leven de kunst ijverig beoefenen. Hij moest

echter ook in de rechtswetenschap studeeren en werd na volbrachte studiën

griffier in Hanover. Door het lezen van het 1790 verschenen boek Bahrdt

mit der eisernen Stirn, dat een vreeselijken indruk op hem maakte, werd hij

waanzinnig en stierf 12 Juni 1795 te Hanover. Van zijn talrijke compositiën

is niets in druk verschenen, doch vele door hem geschreven verhandelingen

over muziek zijn opgenomen in de Aufsatze verschiedenen Inhaltes (Han-

over, 1787).
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Klok, Ned. ; glocke, Hoogd. ; cloche, Fr. ; bell, Eng. ; campana, Ilal.

;

NOLA en CAMPANA, Lat. — Een reeds bij de oude volken bekend metalen

slaginstrument, uit een mengsel van tin en koper gegoten.

De deelen van een klok zijn: bet lichaam of vat; de klepel, die er binnen

in hangt, of de hamer, die er aan den buitenkant op slnat, zoo zij door een

uurwerk in beweging wordt gebracht ; het oor of de hals, waaraan zij hangt

;

de zoom; en dikwijls vele sieraden, als wapens, letters enz., die er op ge-

werkt zijn, — Waar en wanneer de klok uitgevonden is, kan men niet met

zekerheid bepalen. Reeds vroegtijdig was zij bij de Ghineezen bekend. In

China gebruikte men van 2255 tot 250 v. Ghr. de klok als muziekinstru-

ment, later ook om signalen te geven; tegenwoordig dient zij er alleen tot

laatstgenoemd gebruik. Ook in Indië, Assyrië en Egypte was de klok, hetzij

als muziek-, hetzij als signaalinstrument, in gebruik. Bij de Hebreërs vindt

men haar in handen der priesters in den tempel, om den aanvang van

bijzondere plechtigheden aan te duiden. Ook bij Grieken en Romeinen was

zij niet onbekend.

In de eerste christentijden begon men de klok tot andere doeleinden te

gebruiken. Men was tot de ontdekking gekomen, dat haar klank bijzonder

geschikt was, om het volk ter godsdienstoefening op te roepen, en voorzag

derhalve de kerktorens van klokken. De overlevering vermeldt, dat in de 4^

eeuw bisschop Pa u 1 i n u s te Nola in Gampanië de eerste was, die zijn gemeente

door klokgelui ter kerke riep; om die reden zou de klok in het Latijn Nola

genoemd zijn ; den naam G a m p a n a verkreeg zij waarschijnlijk, omdat het beste

metaal voor klokken uit Gampanië afkomstig was. Het Hoogduilsche Glocke

komt volgens Grimm van het Oudhoogduitsche cl och en, kloppen, slaan.

In het Westen riep men eertijds het volk, zooals reeds de Hebreërs ge-

daan hadden, door trompetgeschal bijeen; later, zooals nog heden in vele

Grieksche gemeenten, door het slaan op metalen platen of op houten boiden.

Eerst in de 6^ eeuw zouden in het Westen, en wel in de Benedictijner-kloos-

ters, de klokken in gebruik gekomen zijn. Niet lang na haar invoering in

het avondland werden zij ook in de torens van vele stadskerken geplaatst.

Paus Sabinianus (603—605) bepaalde, dat dagelijks zesmaal de klok ge-

luid moest worden. In de Grieksche kerk vindt men de klok eerst in de

laatste helft der 9e eeuw, en omstreeks denzelfden tijd begon men er voor

sommige plechtigheden bijzondere klokken op na te houden. Zoo had men

eere-, schand-, storm-, brand-, feest-, bid- en arme zondaars-klokken.

In de oudste tijden werden de klokken gesmeed, later gegoten van een

metaal, dat een mengsel van tin en koper is; dit mengsel heet klok spijs.

In vroeger eeuwen had men ook klokken van goud, zilver, geel en rood koper,

steen, glas, ja zelfs van hout.

n. 23
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De klokkengieters schikken zich naar zekere schaal, die zij Scala Cam-

panaria of klok ken schaal noemen, door middel van welke zij de ver-

houding van de verschillende deelen der klok berekenen. Dienaangaande zegt

Verschuere Reynvaan in zijn Muzijhaal Kunst- Woordenloeh het vol-

gende : „ De maat en fondament wordt van de wijdte van den rand genomen,

alwaar die kloh het dïTcste en sterkste zijn moet, aangezien de klepel of hamer

aldaar omtrent aanslaat, en den Tclanh veroorzaakt.'''

t>yoorders ivordt naar de verlangde wijdte der te maakene klok^ een kring

op een glad geschaafd bord getrokken^ en dus de hoogte en dikte, volgends de

voornoemde schaale genomen en afgemeten: men maakt gemeenlijk een Q^uadraat

of vierkant, dat zo hoog opgehaald tvordt, als de omtrek en rand der klok

wijd zullen zijn, zo dat de hoogte met de loijdte overeenkomt.

f>T)e proportie of evenredigheid in onze hedendaagsche klokken is, om de

diameter of middenlijn, vijftienmaal de dikte van den rand, en twaalfmaal de

hoogte, te maaken.

'))De klokken worden in vormen gegoten, van daar toe lereide aarde: de

vetste of die het meest aankleeft is de leste : dezelve moet eerst gemalen en ge-

zift zijn, om alle spieeten of scheuren voortekomen: de verscheidene lijsten of

uitlopende randen, en andere vercierselen loorden op wasch gevormd, om aan

den bxiitenkant van de klok in relivo of opwerk vertoond te worden : dit wasch

wordt eigenlijk met smeer vermengd, om daarvan een dunne laag op de luitenste

vorm te leggen, eer er eenigerlei letteren op gesteld zijn.

T>Om de vorm te maaken, helben ze een stellaadjen of steiger, bestaande

uit vier planken, loeiken op schraagen geschikt zijn : hier op brengen ze de aarde

die grovelijk geslagen is, en met paardenmest vermengd wordt, welke alsdan

met een grooten spatel loU geklopt wordt.

TiDe passer van zamenstelling is het voornaamste Instrument om de vorm te

maaken ; dezelve bestaat uit twee verschillende beenen, die door een derde stuk

zamengevoegd zijn : en het laatst van allen, de gieters planken of borden,

waarop de graveerselen der letteren, snijwerken, waapenen enz., gesteld zijn.

„Zij graaven eerst een gat van eene genoegzaame diepte in den grond, om

de vorm van de klok zamen met de kas te bevatten ; en omtrent zes duimen laager

dan de grondvlakte, van de plaats, daar het werk verricht, en de klok gegoten wordt.

)-)De klokken gegoten zijnde, worden dezelven, volgends voornoemde Scala

Campagnaria, op hunnen toon gedraaid.^'

Dit »draaien" is noodig om een zuiveren loon te verkrijgen ; want een klok

wordt zelden zoo zuiver gegoten, dat zij niet aan de eene zijde iets dunner

is dan aan de andere: bij gevolg valsch. Om dit gebrek te verhelpen, moet

zij gedraaid worden totdat zij zuiver is, hetwelk men aan den klank, dien zij

in het draaien geeft, kan hooren.
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Uitvoeriger beschrijvingen van het klokkegieten vindt men o. a. in de vol-

gende werken: Be verhandelingen van de klokken en Tiet Jclokkespel door

J. P. A. Fischer (Utrecht, 1738), Der vollkommene Glockengiesser van

Lannay (Quedlinburg, 1834), Glockenkmde van H. Otte (Leipzig, 1858),

Eandhuch der Metallgiesserei van Hart man n (Weimar, 1863) en Akustik

van Za mm in er (Giessen, 1855).

Is de klok gereed, dan wordt zij door den bisschop plechtig ingewijd. Dit

heet klokkedoop. Sedert de 10e eeuw vindt men een naamgeving daar-

mede verbonden. Men gaf daarbij de voorkeur aan vrouwennamen. Doorgaans

zijn de klokken ook van opschriften voorzien. Zeer dikwijls vermelden die

den naam van den maker en bevatten nog een spreuk of eenige vers- of

prozaregelen er bij.

Onder de grootste klokken der wereld behoort de keizersklok in den

Dom van Keulen. Zij is uit Fransche kanonnen, buitgemaakt in den oorlog

van 1870, vervaardigd door den klokkengieter Ha mm in het Frankendal.

Deze klok is gegoten uit 22 groote kanonnen-loopen en ongeveer lüO cente-

naars tin. Zij weegt 545 centenaars. De hoogte is 4,4-0 m., de diameter

3,50 m., de omvang 10,85 m. De klepel is 3,30 m. lang en weegt 800

kilogram. De klokmantel heeft een dikte, beneden van 27 centim., boven

van 10 centim.

Zij draagt tot opschrift

:

Die Kaisersglocke heiss' ich;

Des Kaisers Ehre preis' ich.

Auf heil'ger Warte steh'ich;

Dem Deutschen Reich ersteh' ich

:

Dass Fried' und Ehr'

Ihm Gott bescher'.

De 1563 te Moskou gegoten Tzarkolokol (keizer der klokken) weegt,

naar men beweert, 400,000 kilogram.

De Chineesche keiser Yong-lo liet 1403 een klok gieten, die 62,500

kilogram woog. De klok op den Stephaans-toren te Weenen, 1711 uit ver-

overde Turksche kanonnen gegoten, weegt 368 centenaars.

Als orkestinstrument kwam de klok op het einde der 18e eeuw in gebruik,

en wel het eerst, naar men beweert, in de opera Camille van Dalayrac.

Cherub ini gebruikte er een in zijn opera Elisa, in vereeniging met lage

tonen der hoorns. In Guillaume Teil van Rossini komt een klok in /voor,

in Les Huguenots varx Meyerbeer een in ƒ, in de Symphonie faiitasti^ue

van Berlioz een in C, 'm Die Legende der heiligen Elisaheih van Liszt

een in E. Ook in Verdi's Trovatore, in Meyerbeer 's Dinorah en in

Sterndale Bennet's ouverture Paradise and the Feri komt een klok voor

23*
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Uit een vereeni<ïing van verschillenrle, volgens de toonladder gestemde klok-

ken wordt een klokkenspel (z, dit) gevormd.

Klokkengieters, Ned.; glockengiesser; Hoogd.; fondeurs de cloches,

Fr.; BELL-FOUNDERs, Eng. — Noord- en Zuid-Nederland hebben er vele opge-

jeverd. Niet zelden waren zij tevens geschutgieters. De meest bekende

Noord-Nederlandsche klokkengieters zijn: Rorghardt, Enkhuizen, 1770

Both (Thomas), vermoedelijk Harderwijk, 1577—93; Bn rgerhuis (Jan)

Middelburg, 1607—68; Butend ijk (Steven), 1458; Buten dij c (Ger

rit van), 1550; Cloterdijk (Willem van), 1550; Crans (Cypria

nus), Enkhuizen, 1728—33; Derck (Jan Nicolaas), Hoorn, 1734—49

Elfers (Willem), 1636; Grave (Jan Albert de) , Amsterdam, 1711—23

Hemony (Fran(?ois en Pierre; z. dezen); Herman; Kaerwas (Wou

ter), 1386; Knussen (Jacobus), Amsterdam, 1694; Meurs (Henri cus)

1513; Moer (Jasper), 1433; ld. (Willem), 1433; ld. (Gobelius) , Alk-

maar, 1487; ld. (Gasparus) , 1525; ld. (Johannes of Jan) Delft, 1525—65;

ld. (Jan Jaspersz.), 's Hertogenbosch, 1554; Td. (Cornelis), Delft, 1565;

Mulder of Muller (N.), Amsterdam, 1723—33; Noorden (Klaas)^

1711—13; Noteman (Jacob), Leeuwarden, 1636—-37; Philipsen (Jo-

han), 1636; Schmalburg (Frederik Joh.); Terstege (Jan), vermoe-

delijk te Kampen, 1536-44; Trier (Henric van), Biervliet, 1570—1610;

ld. (Pieter van), 1610— 36; Utrecht (Johan van), Utrecht, 12e of

13e eeuw; Vechel (Jan), 1449; ld. (Willem van), 1375; Venlo (Jacob

van), 1415; ld. (F. van), 1518; Wagheneus (Gornelius), Leeuwarden,

1541—44; Waghensis (Hendrik), 1471; Wegewart (Henderik),

Deventer, 1616; Wou (Gerrit van), 1403; Wou of van Wou (Gerar-

dus of Gert), Kampen, 1475—1527; Wou Jr. (Geert van), 1538—39;

Wou (Nicolaas a Gerardo), 1512, en Wou Gerritsz.

Van de vele Zuid-Nederlandsche klokkengieters verdienen bijzondere vermel-

ding: Albert, Leuven, 1340; Barbieux (Jean), Doornik, 1751 ; ld. (Je an

Baptiste), Doornik, 1557; Bernard (André), Bergen, 1664; Broec-

kaert (Jan), Tirlemont, 1640; Chaboteau (Hubert), Gent, 1639;

Ghaudoir (Fran^ois), Luik, 1782; Coecke (Barthelo m eus) , Aelst,

1430—1467; Granen (Jan), Tongeren, 1598; Defebve (Gilles, vader

en zoon). Luik, 18e eeuw; De Clerck (Petor, Peterszoon, Jan, Rom-

bout, Jacob), Mechelen ; De Haze (Melchior), geb. te Antwerpen om-

streeks 1630; hij was een leerling der gebroeders Hemony en vervaardigde

o. a. een klokkenspel voor het Escuriaal te Madrid; De Hont (Johan),

Antwerpen, 1730; Delecourt (Antoine, Florent en diens zoon), 47e

eeuw; Du Méry (Georges), Antwerpen, 1699—1784; Fer (Jean), Door-

nik, 1562; Groignart (Jean en Roche); Janssens (Cornelis), Ant-
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werpen, 1590; Jugle (Pierre), Bergen, 16e eeuw; Magret (Simon),

Doornik, 1458; Moer (Casper en Willem), Antwerpen, 1-480; Pauwels

(Jan), Gent, 1727; enz., enz. — Onder de meest beroemde Zuid-Nederlandsche

klokkengieters belioort de familie van den Gheyn. Het oudste lid dezer

familie is Willem, die op het einde der 16^ eeuw leefde en Noord-Neder-

lander van afkomst was. Jan v. d. G. stierf 1573 te Mechelen; Piet werd

op het einde der 16e eeuw aldaar geb.; een andere Piet stierf 1561 ter

zelfder plaatse; Jan, zoon van Piet, stierf 1627; zeer vermaard zijn An-

dreas v. d. G., die te Nivelles woonde, en zijn broeder Matthias. Een

der oudste Belgische klokkengieters is Gillis van Gast ren, die in de 13e

eeuw leefde. De Roelandsklok te Gent, met het opschrift:

Roland, Roland ben ick genannt,

Wenn ick klejjpe so ist 't Brandt,

Als ick lude orlog in Flanderland.

is 1314 door Jan van Ronsbeke gegoten.

Een ander oud klokkengieter is Zeetsman, Mechelen, 1441. Ook de fa-

miliën Wagevens, Witloockx en Wier in ck waren beroemd.

„La science des anciens fondeurs de cloches," zegt Bil Ion in zijn verhan-

deling Le& Cloches et les sonneries, „élait Ie résultat de leur propre expérience.

G'est pourquoi elle était restée, pendant plusieurs siècles, a l'état de secret

OU d'arcane, qu'ils transmettaient a leurs enfants comme la partie la plus pré-

cieuse de leur héritage. Ge ne fut que vers Ie XVI^ siècle, que Vanechio

(>van Eyck, van Heek?" vraagt van der Straeten), en Italië; Ie

P. Mersenne, en France; P. Hém on y, en Hollande; De Graaf, en

Allemagne ; enfin, en Angleterre, Ghristophe Hodson, au XVHe siècle, —
posèrent et développèrent les principes de eet art, qui est devenu de nos jours,

et surtout depuis M. E. Bollée, une science exacte."

Klokkenspel, Ned. (meervoud: klokkenspellen, en niet : klokkenspelen,

zooals veelal geschreven wordt); glockenspiel, Hoogd.; carillon, Fr. ; cam-

^ PANETTA, Ital. ; een vereeniging van klokken van verschillende grootte, die

volgens de diatonische of diatoniscli-chromatische toonladder gerangschikt en

gestemd zijn en met hamers aangeslagen worden. De hamers worden in be-

weging gebracht, hetzij door middel van toetsen of lange stokken, die men

Imet

de vuisten nederdrukt, hetzij door middel van een wals, gedreven door

een uurwerk. Bestaat het klokkenspel uit zeer kleine klokjes, dan houdt de

speler de hamertjes in de hand.

De ouderdom van het klokkenspel is niet met zekerheid te bepalen. In

een handschrift, dat uit de 6e eeuw schijnt te zijn, wordt een teekening ge-

vonden, voorstellende een monnik, die vijf klokjes of schelletjes vóór zich

.„,_ ..........
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eeuwen van het Christendom schijnt het in het Westen bekend te zyn

geweest.

Voornamelijk in de Nederkmden was het klokkenspel zeer geliefd, en men

vermoedt, dat daar te lande het torenklokkenspel ontstaan is. Wanneer,

is moeilijk te bepalen. Fétis noemt Bartholoraeus de Koecke als

uitvinder van het klokkenspel. Hij zegt: ))Koecke, fondeur de cloches a

Alost (Flandre), dans la seconde moitié du quinzième siècle, inventa les caril-

lons, en 1481, suivant Ortelius, cité par Gramaye (^Antiq. Brabatit. , ch.

III, p. 53). Il congut Ie premier Ie mécanisme du cylindre noté, pour mettre

les cloches en vibration et fornier les mélodies." De uitvinding schijnt echter

van ouder datum te zijn. Volgens Gr e g o i r {Billiothèqne Musioale populaire^ III),

heeft Koecke ofCoecke reeds 1467 een klokkenspel voor het stadhuis te Aelst

vervaardigd. Er zijn oude schrijvers, die de uitvinding toeschrijven aan Jan

•van Be veren uit Duinkerken (1478); aiuleien noemen Henderik Loeder,

anderen Le Yong (?). Joachim Hess (volgens J. C. Boers een zeer ge-

loofwaardig schrijver) zegt in zijn boekje Over de vereischten in eenen Organist

(Gouda, 1807), waarin ook over het klokkenspel gesproken wordt, het vol-

gende: ))Welk klokkenspel thans het oudste is, weet ik niet te bepalen, nu

Schoonhoven een nieuw klokkenspel heeft. Het vorige was waarschijnlijk een

der oudsten. Onder hetzelve heb ik een klok gevonden gehad, waarop het

jaartal 1208 stond, zijnde een zeer buitengewoon maaksel. Geheele kuilen of

putten, door het aanslaan van den hamer, waren daarin gesleten. Thans zal

het klokkenspel van Oudewater, waarschijnlijk, wel het oudste zijn dat voor-

handen is." Volgens andere berichten speelden de klokken van Sainte Gathe-

rine bij Rouaan reeds in den aanvang der 14e eeuw kerkelijke wijzen.

De eerste klokkenspellen bestonden uit 3 tot 6 klokken. Men had er 1409

een te Oudenaarde, 1430 te Antwerpen en 1434 te Leuven. Ook Nivelles

had 1486 een dergelijk klokkenspel, en zekere Jean Godefroit was er

aangesteld als bat teleur de cloches.

De uitvinding van het klavier tot bespeling der klokken dagteekent van

het einde der 15e eeuw. De stad Aelst in Vlaanderen zou, volgens sommigen

het eerst in het bezit van een dergelijk mechanisch klokkenspel geweest zijn.

Van het klokkenspel geeft V e r s c h u e r e R e y n v a a n in zij n Muzijhaal

Kunstwoordenboek de volgende beschrijving:

«Het is ouder de slagspeeltuigen een der kundigste uitvindingen van het measchlijk vernuft;

wordende bespeeld op marktdagen en andere gelegenheden, door den klokkenist op een daartoe

gemaakte maeki7ie, den stoel genaamd, bestaande uit een houten raam, waaruit stokjens, bij wijze

van toetsen, vooruitsleeken, die verre genoeg van elkander liggen, dat men met de vuisten, zonder

de uabuurige toetsen mede te raaken, sterk en gezwind er op kim slaan; zijnde voorzien van een

Pedaal of Voeiklavier, in denzelfdeu smaak, uitgenomen dat de toetsen dikker zijn, dan het

Handklavier, en doorgaands om de sterkte met ijzer bes'agen zijn; wordende evenals het Klave-
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cirriel of Orgel bespeeld, waarmede het veel overeenkomst heeft; met deeze uitzoaderioge dat

deezï bespeeld worden met de vingers en het Klokkai-spel met de vuisten, en de Ba^ met de

voetei: wordende de Klokken in de rondte van den toren gehangen, en zoodanig ingericht, dat

de eem zijde tegen de andere niet overwigtig is: vorders heeft men aan iedere klepel, waarvan

de Xlo'tken voorzien zijn, om daarop te speelen, een dik koperdraad, 'twelk men aan de overzijde

van dea toren vastmaakt, 'tgeen zoo moet gespannen worden, dat er tnsschen de klepel en de

Klok maar eem kleine opening blijft; dan maakt men daar in 't midden een andere draad aan

vast, diïj door een kleine opening in den zolder, recht neer gaat tot aan den stoel, of 't hand-

klavier."

Aangaande het door een uurwerk in beweging gebracht klokkenspel deelt

dezelfde schrijver het volgende mede:

»De Klokken worden ook geregeerd door het TJuricerk of Eorologie, voorzien zijnde van een

Ton of Trommel, om de Mutijkstukjens op te zetten, welken op het heel uur, halve uur, en de

quartieren gehoord worden, ja zelfs op sommigen de voorslagen; zijnde behalven de klepels, wel-

ken voor het Handklavier dienen, en geen gemeenschap met de Ton of 2Vo?«wé;Z hebben, hiervoor

sommigen deezer klokken, van een, twee, drie, en somtijds van meer hamers voorzien : hoe meer

hamers de Klokken hebben, hoe uitvoeriger Muzijk er op de Ton of Trommel kan gestoken wor-

den: deeze hamers rusten op ijzeren veeren, door welken zij genoodzaakt worden de Klok te

verlaaten, zo rasch zij dezelven hebben aangeslagen: waardoor het geluld anderzins gestremd zoude

worden, en de Klokken geen toou zouden kunnen geeven : de hamers worden opgeligt door een

ijzeren klavier waaraan zij met sterk ijzer- of koper-draad zijn vastgemaakt: liggende dit klavier

bij sommige Trommels boven dezelve, en bij anderen aan den onderkant, het welke in de uitwer-

kinge op hetzelfde uitkomt: dit klavier wordt wederom door zekere ijzertjens opgeheven, de welken

geschroefd zijn in de vierkante gaten, daar de Ton of Trommel mede voorzien is ; zij steeken

omtrent een duim boven de Trommel uit, en worden nooten genoemd: deeze Ton of Trommel is

van gepolijst koper ot van glad ijzer; dezelve loopt ieder uur ééns rond: naamlijk; als het een

heel uur is, ligt ze omtrent twee derde deelen van haaren orntrek af, en het overige derde deel,

bij het half, en ieder quartier uur, zo er voorslagen bij zijn, hier onder begrepen: ten zij men

een Trommel hebbe; met een versehuifklavier ; lopende hierbij den Trommel tweemaalen rond in

ieder uur, en des een dubbelde Trommel mag genoemd worden: om reden, dat dezelve niet alleen-

lijk tweemaalen in ieder nur rondloopt, maar ook tweemaalen ten opzichte der verschuivinge in

het rond verstoken wordt; zijnde zodanig ingericht dat door deze verschuiving de nooten welke

moeten zwijgen, van onder het klavier van daan schuiven, en die zig moeten laaten hooren,

onder het klavier komen; deszelfs maaksel en metaal, is evenals de voorige TVöjb/m^/, uitgenomen

dat deeze eens zo breed is, wegens de ijzeren nooten, welke tnsschen elk klavier doorgaan moe-

ten: het klavier, of liever de spil daar het klavier op ligt, verschuift alle halve uuren, net zo

veel als er nodig is dat ze onder de andere nooten komen."

Uitvoeriger beschrijving der mechaniek van het klokkenspel vindt men in de

Verhandeling van de JcloJcJcen en Jiet MoJckenspel van J. P. A. Fischer.

Het door uurwerk gedreven klokkenspel is ontslaan uit den zoogenaamden

voorslag, d. i. een accoord van klokken, dienende om het slaan van de

uurklok vooraf te gaan. sSi nous interrogeons les premiers indices d\m

voorslag rudimentaire,'' zegt van der Straeten {La Musigxie aiix Pays-

Bas avant Ie XIX^ siècle, V, 379), nous y voyons, en 1496, une livraison

faite, par maitre Gauthier Hab, de trois clochettes servant a annoncer la

rappe de Theure et de ses subdivisions. A notre avis, ces timbres se bor-
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naient simplement a battre, avec l'une ou l'autre des cloches horaires, un

accord sumultané ou arpégë, et n'avaient conséquemment aucune visée mélodique;

Wè—g—
I-

—
\

-« ^
*J »- •*

Een dergelijke voorslag was reeds op het einde der i.4e eeuw te Utrecht

bekend. Allhans volgens oude stukken „vercalden oversten van Utrecht nriet

Heyn Mande van Zwolle van eenen voirslag, enen middelslach ende ene

tod'' voor de ïuie-cloc" op de Buurkerk, 1380. (z. Hofdijk, Ons voorge-

slacht^ V, 75.) — De beste klokkenspellen hier te lande zijn vervaardigd door

de Graave en de gebroeders Hem on y (z. dezen). Van deze laatsten zijn

er te Zutphen, Amersfoort, Enkhuizen, Deventer, 's Hertogenbosch, Utrecht,

Delft, Middelburg en Amsterdam.

Vondel heeft een gedicht gemaakt Op het Klokmuziek H Amsterdam, waarin

hij van Hemony zegt:

Ik verhef mijn toon in 't zingen

Aan den Amstel en het Y,

Op den geest van Hemony,

D' eeuwige eer van Lotheringen,

Die 't gehoor verlekkreu kon

Op zijn klokspijs en zijn noten,

Ons zoo kunstrijk toegegoten;

't Lust ons op de klokketon,

Om doorluchte torentransen.

Benen klokkedans te dansen.

België is om zijn klokkenspellen beroemd. Het grootste is dat van Brugge,

hetwelk uit 49 klokken bestaat en vervaardigd is door Georges du Mery.

Ook Antwerpen, Brussel, Mechelen en andere steden bezitten groote klokken-

spellen. Belangrijke mededeelingen dienaangaande vindt men bij van der

Straeten [La Musique aux Pays-Bas, deel V) en h\](aYQgo\v {^Bibliothèque

Musicale, deel II).

In Noord-Franknjk en in sommige steden van Noord-Duitschland schijnt het

klokkenspel niet onbekend te zijn. De kerk Saint-Germain l'Auxer-

rois te Parijs heeft er een van 38 klokken, dat echter nooit bespeeld wordt.

In Engeland is het eei'st in later eeuwen bekend geworden. »England," zegt

George Grove in zijn Biclionary of Music and 3fMsicians (Londen, 1879),

„has borrowed the idea of carillons only recently from the continent, but bas

the credit of inventmg and perfecting the principle of mechanism which has

surrnounted all the drawbacks of the Belgian carillon machinery." In het

artikel carillon van genoemd werk geeft Grove een uitvoerige beschrijving

dezer nieuwe meclianiek, die men voornamelijk aan de pogingen der klokken-
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gieters Gillet and Bland, van Croydon, te danken heeft, en die o. a. toe-

gepast is op de klokkenspellen van Manchester (T o w n Hall), Worcester,

Bradfort, Rochdale, Leek en Oldham.

Het ambt van klokkenspeler of klokkenist (Fr. : carillonneur) was

hier te lande, sedert de Hervorming, in den regel met dat van organist ver-

eenigd. De volgende klokkenisten verdienen bijzonder vermeld te worden

:

Berghuis en Schol, te Delft; J. Reuslin, H. Gramma, Everaerts
en De Gruytters, te Antwerpen; Schepens, te Gent; Matthias van

den Gheyn, te Leuven; Gabriêl de Neve, te Ath; P. Nijs, te Brus-

sel; L. Leblancq, te Soignies; N. Magherman, te Brugge; Gerard
Haver hals, te Mechelen; P. Gr au, te Oudenaarde; J. Gier ze, te Luik;

J. van Eyck, Dix en Fischer, te Utrecht; J. Hess, te Gouda; No uts,

S. Verbeek en Jacob Pothoff, te Amsterdam; G. Havingha en van

der With, te Alkmaar; Lootens, te Middelburg.

Van Pothoff wordt verhaald, dat hij zeer snelle chromatische schalen,

trillers en arpeggio's kon uitvoeren.

Onder de compositiën voor klokkenspel behooren Morceaux fugïiés van

M. van der Gheyn, die bij Schott en G°. in druk verschenen zijn.

Klokkenspel (Fr. : jeu de timbre) is ook de naam van een draagbaar

instrument, bestaande uit zeer kleine klokjes, die. ten getale van acht of tien,

volgens hun grootte en volgens de toonladder pyramidaal aan een ijzeren

staaf bevestigd zijn en met een hamertje aangeslagen worden ; de hoogste toon

bevindt zich aan den top der pyramide, de laagste beneden. Dit instrument

is hootdzakel'ijk bij militaire muziek in gebruik.

In het museum van het Parijzer conservatoire bevindt zich een jeu de

timbres met vijf staafjes en twee klokjes, welks vorm overeenkomst heeft

met de Sist re der Egyptenaars.

In hetzelfde museum is een jeu de timbre a cl a vier voorhanden, ver-

moedelijk uit de laatste helft der vorige eeuw. Het heeft een omvang van

twee octaven en een toon. Mozart heeft een dergelijk klokkenspel met kla-

vier aangewend in B'ie Zaulerjiöte, Adam in de ouverture van zijn opera

Si fétais Roi. Een klokkenspel in het orkest werd ook aangewend door

Handel, in zijn oratorium Saidj door Meyerbeer, in het kinderkoor van

Le Prophete; en door Wagner, voor enkele noten der vuurbezwering in het

laatste bedrijf van Die fFalMre.

Nog zij vermeld, dat klokkenspel een orgelregister is, hetwelk in plaats

van pijpen klokken heeft.

Klop, Belgisch toonkunstenaar, geb. te Gent in de eerste helft der 18e

eeuw, was 1781 kapelmeester aan de Pi eters -kerk aldaar. Zijn compositiën

bestaan in kerkmuziek.
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Klöppel, Hoogd. ; stok, trommelstok; de paukenstokjes worden in Duitsch-

land Schlagel genoemd.

Klose, (Georg), Duitsch orgelmaker te Brieg, vervaardigde o. a. 1688

een orgel voor de evangelisclie kerk te Schweidnitz.

Klose (F. J.), vioolvirtLioos, geb. omstreeks het einde der IS^ eeuw te

Londen, is ook bekend als componist en als schrijver van een theoretisch werk

:

Practical /lints for acquirlng thorougliba&s (Londen, 1822).

Klosé (Hyacinthe Eléonorj, clarinetvirtuoos, geb. 11 October 1808

op het eiland Gorfu, ontving zijn muzikale opleiding te Parijs en volgde 1839

zijn meester Berr op als leeraar aan het conservatoire, aan welk instituut

hij tot eenige jaren geleden verbonden bleef. Hij schreef vele compositiën

voor zijn instrument en voor saxhoorns, alsmede een Grande methode poicr la

clarinette a anneaux mobiles.

KIOSS (Karl Johann Christian), orgelvirtuoos, geb. 8 Febr. 1792 te

Mohrungen bij Sangershausen, studeerde te Halle onder leiding van Turk
en ging na diens dood, 1813, naar Leipzig, waar hij violist in het orkest

werd en les nam bij den concertmeester Matthai. Ook als klavierspeler liet

hij zich meermalen in het Gewandhaus hooren. Hij werd 1818 organist

aan de evangelische kerk te EIbing, doch gaf aan een zwervend leven de voor-

keur. Hij was achtereenvolgens muziekdirecteur en violist in verschillende

steden, gaf op vele plaatsen orgelconcerten en stierf in kommervolle omstan-

digheden 26 April 1853 te Riga. Van zijn compositiën zijn stukken voor

klavier en voor orgel, alsmede liederen en gezangen, in druk verschenen.

Klotz (Karl), hoornvirtuoos, geb. 24 Maart 1824 te Stettin bij Hechin-

gen, was kamermusicus in de vorstelijke kapel te Löwenberg in Silezië,

KlOZ of lïlotz (Matthias), violenmaker, geb. omstreeks 1640 in Tyrol,

werkte van 1670 tot 1696. Hij was een leerling van Jacob Stainer. Ook

drie zijner zonen, waren violenmakers. De Lexicographen beweren, dat hun

werk overtroffen wordt door dat van hun vader; dit wordt echter tegenge-

sproken door den violenkenner George Hart, die in zijn hoe\i.]e The Violin

over het werk van Matthias K. het volgende oordeel velt: »The work is

good, but the varnish poor. Much of the wood that he used was cut at the

wrong season, and is consequently worm-eaten. It is an error to give Mat-

thias the foremost place in this large family of Violin makers — his son

Sebastian was his superior."

Kloz (Sebastian), violenmaker, zoon van den vorige. Zijn instrumen-

ten, volgens Georges Hart van beter gehalte dan die zijns vaders, zijn plat

.

in vergelijking met de meeste violen der Duitsche school. Het lak schijnt soms

van die soort te zijn, welke Al ba ni gebruikte. De instrumenten van Sebastian

zijn gemerkt: Sehastiau Kloz., in Mïttenwald., An 17.
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Rloz (George), violenmaker, broeder van den vorige, leefde, evenals zijn

broeder Egitia, in Tyrol. Zijn instrumenten zijn goed gemaakt, gemeenlijk

geelkleurig; het hout is dikwijls wormstekig. Zijn violen dragen de jaartallen

1750—1770. — Nog waren in Tyrol bekend : J o s e p h K. ; een andere E g i d i u s

K., die voor den vader van M a 1 1 h i a s gehouden wordt ; M i c h a e 1 en C h a r 1 e s K.

Yele violen, die doorgaan voor ^Stainers," zijn het werk van de familie K 1 oz.

Klu^e (G. H.), omstreeks 1795 organist te Erfurt, is bekend als compo-

nist van vele koraalvoorspelen.

Klug'er (Florian), componist, geb. in de tweede helft der 18e eeuw in

BohemiO, schreef tweestemmige nocturnes, klaviertrio's en dansen voor klavier.

Klng'Iiardt (August), componist, geb. 30 Nov. 1847 te Köthen, bezocht

het gymnasium te Dessau, wijdde zich te Dresden onder leiding van Blass-

mann en A. Reichel aan de studie der muziek en bekleedde, nadat hij zijn

loopbaan begonnen was als kapelmeester aan de schouwburgen te Posen, Neu-

strelitz en Lubeck, tot 1873 den post van muziekdirecteur aan den hofschouw-

burg te Weimar, om vervolgens hofkapelmeester te Neustrelitz te worden,

waar hij nog heden gevestigd is. Als componist heeft hij Schumann,

Liszt en Wagner tot vooibeeld gekozen. Onder zijn eerste compositiën

behooren stukken voor klavier {Feldrosen, op. 5), mannenquartetten, vrouwen-

koren en het sprookje Dornröschen (Op. 8). Later schreef hij eenige orkest-

werken, o. a. een Slegesojwerture en een symphonie, getiteld Waldtveien, als-

mede phantasieën voor hobo, alt en klavier. Op dramatisch gebied is hij be-

kend door twee opera's: Mirjam en Iwein. Eerstgenoemd werk werd 1873

te Riga vertoond. Wat de muziek van Iwein betreft, volgde de componist

de richting, door Wagner in zijn laatste werken aangegeven; evenwel zonder

gunstig resultaat, hetgeen hoofdzakelijk aan den tekst zijner opera geweten

moet worden, die zeer onbeduidend is.

Klügling', een in zijn tijd zeer geroemd toonkunslenaar, was 1782 organist

aan de Petrus- en Pau lus-kerk te Dantzig en componeerde concerten

voor klavier.

Kluppel (Edmund Johann), klavierspeler, geb. 1840 te Hemmerden bij

Dusseldorp, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Keulen en ves-

tigde zich als rnuziekonderwijzer te Arnhem.

Klyma (Pater), Duitsch kerkcomponist, leefde omstreeks 1757 in een

klooster bij Weenen. Zijn werken noemde men in zijn tijd uitstekend.

Kiiabe (Wilhelm), klavierfabrikant te Baltimore, werd 3 Juni 1803 te

Kreuzburg in het Groothertogdom Saksen-Weimar geb., begaf zich 1833 naar

Amerika en richtte, nadat hij te Baltimore eenige jaren bij Hart ge werk-

zaam was geweest, 1837 een klavierfabriek op, uit welke vele goede instru-

menten te voorschijn kwamen. Tot 1855 was Gaehle zijn vennoot. Vijf
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jaren na diens dood verkreeg de zaak, die sedert dien tijd onder de firma

Wm. Knahe & Co. gedreven werd, groote uitbreiding. K. stierf 21 Mei

1864; zijn zoons Ernst en Wilhelm en zijn schoonzoon, Kar! Keidel

zetten de zaak voort. 250—300 man zijn op dit oogenblik aan de fabriek

werkzaam, en wekelijks worden 30—36 instrumenten afgeleverd.

Knafel (Joseph Leopold), harp- en klavierspeler, leefde op het keer-

punt der 18e en 19e eeuw te Weenen. Vele compositiën van hem zijn in

druk verschenen.

Kliapp (William), Engelsch geestelijke, geb. 1698, gest. 1768, schreef

een verzameling kerkmuziekslukken, die onder den titel A Set of Ne^o Psalms

and Anthems in druk is verschenen.

Knapton (Philip), geb. 1788 te York, aldaar gest. 20 Juni 1833, com-

poneerde orkestrale werken, liederen en stukken voor klavier en harp. Zijn

lied -oThere he none of Beaulfs dauffhiers'^ was langen tijd zeer geliefd in

Engeland.

Knauf (Johann Friedrich), hobovirtuoos, was sedert 1815 lid der

keurvorstel ij ke kapel te Kassei.

Knaust (Heinrich Theodor), tenorzanger, geb. 1 4 Febr, 1 805 te

Brunswijk, zong 1827 daar ter stede voor het eerst in het openbaar, trad

vervolgens met bijval te Bremen en Kassei op en was tot 1842 een lieveling

van het publiek. In laatstgenoemd jaar was hij wegens ziekte genoodzaakt

het tooneel vaarwel te zeggen.

Knailt, Duitsch orgelmaker uit Buttelstadt in Thuringen, vervaardigde om-

streeks 1740 voor het orgel in de Pi eters -kerk te Erfurt een zeer schoone

vox humana.

Knecht (Justin Heinrich), organist, violist, klavierspeler, componisten

theoreticus, geb. 30 Sept. 1752 te Biberach in Zwaben, ontving een zorg-

vuldige opvoeding, zoowel wetenschappelijk als muzikaal, en vervulde in zijn 1

geboortestad korten tijd de betrekking van taaimeester. Later, 1807,

was hij hofkapelmeester te Stuttgart; doch wegens gebrek aan ijver of be-

kwaamheid voor dien post keerde hij 1809 naar Biberach terug, waar hij

11 Dec. 1817 stierf. Als organist werd K. vaak met abhé V o gier gelijk, als

componist en geleerde boven hem gesteld. Van zijn vele compositiën zijn

heden niet meer dan de titels bekend. Bijzondere vermelding verdient even-

wel een muziekstuk met programma, getiteld: Ije Portrait musical de la Na-

ture, dat in zekeren zin als voorlooper van Beethoven's Pastorale sym-

phonie beschouwd kan worden. Een ander programma-muziekstuk van hem,

dat wellicht een arrangement van een gedeelte der bovengenoemde compositie

is, draagt den titel: La joie des bergers interrompue par Vorage. Van zijn

theoretische werken verdienen vermelding : Gemeinnützliches Elementarwerk der
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Harmonie und des Generalhasses (4 deelen, Augsburg en Stutlgart, 1792—98);

Kleines alpliabeiisches Wörterhuch der vornehmsten und interessatitesten Artikel

aus der musïhalischen Theorie (Ulm, 1795); Theoreüsch-praMische General-

basschule (Freiburg, zonder datum; tweede druk: Bozen, 1859); Vollstcindige

Orgelscliule für Anfdnger und Geühtere (Leipzig, 1795— 1798); Kleine Cla-

viersc/iule für die ersien Anfmger (Munchen, 1800—1802) en AUgemeiner

musiJcalischer Katechismus, oder Tcurzer Inhegrïff der allgemeinen Mimhlehi

e

(Biberach, 1803).

Knefel (Johann), bij Fétis: K noef el genoemd, Duitsch componist, leefde

in de laatste helft der 16^ eeuw als kapelmeester van den keurvorst L ode-

wijk van den Palts. Van zijn compositiën zijn bekend: XXXII Can-

tiones, 5, 6 <?/ 7 voc. (Neurenberg, 1571); Canüis choralis m,usicis numeris

5 voc. inclusus (ibid., 1575); Cantiones piae ^ et ^ voc, tam voci /mmanae,

qiiam instrumentis musicis acoomodatae (ibid., 1580) en Tentsche Liedlein

(Frankfort, 1610).

Kneferie (Heinrich), fagottist, organist en klavierspeler, geb. omstreeks

1750 te Eichstadt in Beieren, volbracht zijn muzikale studiën in Italië en com-

poneerde kleine opera's, concerten, klaviersonates en andere muziekstukken.

Rneller (Gottfried), luitvirtuoos en beroemd portretschilder, geb. 1648

te Lubeck, studeerde in de Nederlanden en in Italië. Hij stierf 1723, volgens

anderen 1726, te Londen en liet een groot vermogen na. Het huis, dat hij

te Londen bewoonde (Knel Ier Hall), is heden een Military school

of M u s i c.

Kniescheck (Wen ce si aus), componist, geb. 1743 te Praag, was eerst

fagottist in een orkest in Polen en kwam later in dienst van den vorst van

Thurn en Taxis te Regensburg, waar hij 1806 stierf. Van zijn compositiën

zijn Missen, Vespers en Cantates in druk verschenen.

Kniese (Julius), geb. 21 Dec. 1848 te Roda bij Jena, ontving zijn op-

leiding in de muziek te Altenburg van F. W. Stade, werd 1871 directeur

der zangvereeniging te Groot-Glogau in Silezië en 1876 der zangvereeniging

te Frankfort a. d. M. Eenige liederen van hem zijn in druk verschenen.

Rnievedel of kuieviool, z. viola da gamba.

Kni^ht (Joseph Philip), componist, geb. 26 Juli 1812 te Bradfort-on-

Avon, schreef vele liederen, o. a. twee: The parting en Lefs taJce this world

as some wide scène, door Thomas Moore voor hem gedicht. Hij staat in

Engeland als liederencomponist hoog aangeschreven.

Kni^lit, Engelsche zangeres ten tijde van koning Ka rel II. Er bestaat

een portret van haar, vervaardigd door Knel Ier (z. dezen).

linight (Eduard), klavierspeler en componist, leefde in den aanvang

dezer eeuw te Londen.



366

Kniller (Andreas), organist aan de Peters -kerk te Hamburg, in den

aanvang der 18e eeuw. Gerber bezat een door hem gecomponeerde toccata

voor orgel.

Knipsbergen (Pi eter van en Quirijn van), organisten en klokkenisten

te Weesp, de eerste van 1626 tot 1658, de tweede van 1658 tot 1673.

Knippenberg (G.), fluitist en clarinettist, geb. 1792 te Rotterdam, gest.

1842 te Leiden.

Knipscheer (Hendrik), orgelmaker te Amsterdam, in de jaren 1810—17.

Rnittelmaier (Lam bert). Benedictijner-monnik te Oberaltaich, geb. 13

Maart 1769 te Konzell in Beieren, schreef Allemandes voor klavier, gezangen

en BeïdsoJier Kirchengesang zur heil, Messe^ von vier Singstimmen, zwei Hör-

nern nack Belielen, mit concertirender Orgel (Straubing, 1803).

Knjze (F. M.), guitaarspeler, leefde in de tweede helft der 19e eeuw te

Praag en gaf in het licht : Fjindament für die Guitarre nebst prahtischen Bei-

spielen en VöUstandige Guitarrenschule.

Knoblanch of Knobloch (Karl), Duitsch componist en organist, was op

het einde der 18e eeuw cisterciënser-monnik en regens chori aan de kloos-

terkerk te Grussau. Zijn compositiën zijn aldaar in manuscript voorhanden.

Knoblauch of Knobloch (Johann Christoph), fagotvirtuoos, geb. 1744

te Potsdam, werd 1797 lid der koninklijke kapel te Berlijn en stierf in den

aanvang der 19e eeuw.

Knock (Ni col aas Arnold), rechtsgeleerde, geb. 1759 te Leeuwarden,

o-est. 1794 te Makkinga, is op muzikaal gebied bekend door volgend werk:

Bispodtiën der merhw. KerJc-Orgelen, welken in de provincie Friesland, Gro-

ningen en elders aangetroffen tvorden. Kunnende dit werk verstrekken tot een

vervolg van het werk van J. Hess (Groningen, 1788).

Knod (Paul), een door zijn tijdgenooten geprezen Duitsch toonkunstenaar,

was in de 16e eeuw kapelmeester te Eger in Bohème.

Knol (Ru dolf), Nederlandsch orgelmaker uit de laatste helft der 1 8e eeuw.

Knoll (Katharina VOn), zangeres, geb. 1796 te Ravensburg in Wur-

tembero-, kwam 1814 aan de Opera te Stnttgart, bleef tot 1848 aan dat thea-

ter verbonden en stierf daar ter stede 1873.

Knoop (Gustav), violoncellist, geb, 1805 te Göttingen, was tot 1842

concertmeester aan de hofkapel te Heiningen, begaf zich vervolgens naar

Amerika en stierf 25 Dec. 1849 te Philadelphia.

Knop, organist en componist, was omstreeks het midden der 17e eeuw aan

de Stephaans-kerk te Bremen aangesteld en gaf vele door hem gecompo-

neerde dansen (Paduanen, Gaillarden, Sarabanden enz.) in druk.

Knopf (Heinrich), fabrikant van strijkinstrumenten, geb, 1839 te Mark-

Neukirchen in Saksen, vestigde zich 1869 te Berlijn.
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Rnopregaal of Knopjesre^aal (Hoogd. : knopfregal), een tongwerk in

oude orgels, welks bekei's cylindervormig waren gemaakt en boven een knop

hadden in de gedaante van een gesloten helm.

Rnorr (Jnlius), Duitsch klavierspeler en schrijver over muziek, geb. 22

Sept. i.S07 te Leipzig, richtte 1834, in vereeniging met Ludwig Schunke
en Robert Schumann, de Neue Zeitschrift für Musik op, die hij aanvan-

kelijk ook zelf bestuurde. Ten opzichte van het klavierspel heeft hij zich

verdienstelijk gemaakt door de uitgave der Clavierschule van A. E. Muller

en de volgende door hem geschreven wei'ken : Methodischer Leitfaden für Cla-

vierlehrer (1861), Materialien für das mechanische Clavierspiel^ Erkldrendes

Verzeichniss der hauptsachlichsten Musik-Kunstwörter {iSbi) enFü/irer auf dem

Felde des Klavierunterrichts (1861). Hij stierf 7 Juni 1861 te Leipzig.

Knoth (Ludwig), clarinettist, geb. 29 Juni 1812 te Merseburg, trad 1838

in Nederlandschen dienst, werd 1841 kapelmeester van het 4e regiment in-

fanterie, vestigde zich 1843 te Meppel en later te Sneek, waar hij sladsmu-

ziekdirecteur werd. Zijn compositiën bestaan in militaire en clarinetmuziek.

Knox (John), geb. 1505 te Gifford in Schotland, gest. 1572 te Edinburg,

is, behalve door zijn geschriften over theologie en politiek, ook bekend door

zijn vierstemmige kerkmelodieën, opgenomen in de verzameling The Com-

mon Tunes.

Rnüpfer (Sebastian), componist, geb. 6 Sept. 1633 te Aschen in het

Voigtland (Saksen), werd 1657 cantor aan de T h o m a s -kerk te Leipzig, waar

hij 1676 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek. Madrigalen en Can-

zonetien. — Zijn zoon, Johann Magnus K., geb. omstreeks 1666 te Leipzig,

was organist te Naumburg en vervolgens kamercomponist van den vorst van Zeitz.

Knyvett (Charles), uit een oud geslacht van Norfolk, was een der voor-

naamste altzangers op het concert, 1784 ter herinnering van Handel te

Londen gegeven. Twee jaar later werd hij lid der koninklijke kapel, richtte

1791, in vereeniging met Samuel Harrison, de Vocale Concerten te

Londen op, werd 1796 organist aan de koninklijke kapel en stierf 1822.

Knyvett (Charles), zoon van den vorige, geb. 1773, ontving onderricht

in den zang van William Parsons, in het orgel- en klavierspel van

Samuel Webbe, en werd 1802 organist aan de St. George-kerk te

Londen, waar hij 2 Nov. 1852 stierf. Hij gaf een verzameling Psalmwijzen

in het licht.

Knyvett (William), broeder van den vorige, geb. 21 April 1779, werd

1797 tot zanger en 1802 tot componist aan de koninklijke kapel aangesteld.

Hij dirigeerde verscheiden muziekfeesten in Engeland en componeerde vele

Glee's. Hij stierf 17 Nov. 1856. — Zijn echtgenoote, Deborah K. was een

in Engeland gunstig bekende zangeres. Zij stierf 1876.
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Kobelius (Johann Augustin), componist, geb. t^l Febr. 1674 te

Wahlitz bij Halle a. d. S., was kamermusicus te Weissenfels, vervolgens

organist te Sangerhausen, 1713 kapelmeester te Querfurt en 1725 te Weis-

senfels, waar hij 1731 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, ouver-

tures, concerten en sonates.

Kober (Franz), klavier- en orgelmaker, geb. 1755 te Ohnütz, gest. 17

Sept. 1813 te Weenen. Mozart bezat een fraai huisorgel van hem.

Köber, Duitsch hobovirtuoos, geb. in de tweede helft der 18e eeuw, was

een leerling van L. A. Lebrun te Munchen en maakte vele kunstreizen.

Kobricllt, componist, organist en klavierspeler, geb. omstreeks 1720 te

Raudnist in Bohème, schreef vele Missen, Vespers en andere kerkmuziek,

alsmede klaviersonates, stukken voor orgel, een GHmdlicke Klaviersc/iule {il8'2)

en FraHisches Geig-Fimdament (Augsburg, 1788).

Koch (Anton Albrecht), componist, was omstreeks 1711 muziekonder-

wijzer te Breslau en stierf 1745 als kapelmeester van den vorst van Bein-

burg. Hij schreef opera's en serenades.

Koch (Bernard), componist, geb. 1791 te Amsterdam, was een leerling

van J. Bertelman, St assens en Binger. Op jeugdigen leeftijd verloor

hij zijn ouders en ging 1806 met zijn drie zusters naar 's Gravenhage, waar

hij een leerling van Navoigille en lid der door dezen gedirigeerde hof-

kapel van koning Lodewijk werd. Tot 1810 was hij in die betrekking

werkzaam en keerde toen naar Amsterdam terug, waar hij orkestdirecleiir aan

de Italiaansche Opera werd. Omstreeks 1827 maakte hij een reis naar Bel-

gië en Parijs en dirigeerde in hetzelfde jaar te Amsterdam de door de zan-

geres Sonntag gegeven concerten. Hij stierf 30 Juli 1 858 in laatstgenoemde

stad. De volgende opera's zijn van hem bekend: Moeder de Gans^ ver-

toond te Amsterdam, 's Hage en in andere steden van ons land; Der höl-

zerne Sdhel, 1830 te 's Hage door het gezelschap van Hoedt en Bingley

vertoond; Das gestohlene Lammchen en Pompernihel. Voorts heeft hij gecom-

poneerd : Jane Gray, historische scène; Benjamin^ bijbelsche scène; de can-

tates Moederliefde en De Verlatene; een strijkquartet; tweestemmige liederen

en andere kleinere compositiën. In het muziektijdschrift AmpJiion heeft hij

eenige liederen geschreven.

Koch (Francisca Romana), zangeres, geb. 1748 te Dresden, was van

1771 tot 1787 een lieveling van het publiek te Leipzig en te Dresden. Ben da

en Schweizer schreven opera's voor haar. Zij stierf in laatstgenoemde

stad 1796.

Koch (Heinrich Cristoph), muziektheoreticus en lexicograaph, geb. 10

Oct. 1749 te Rudolstadt, ontving hel eerste onderricht in de muziek van zijn

vader, lid der hofkapel aldaar, en zette zijn studiën voort onder leiding van
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kapelmeester Scheinpflug. Reeds 1764 werd hij als tweede violist aan-

gesteld bij de kapel van vorst Ludwig Gunt her, welke potentaat ook voor

zijn wetenschappelijke opleiding zorg droeg. Nadat hij het gymnasium bezocht

en bij den concertmeester Göpfer uit Weimar onderricht in het vioolspel

genomen had, werd hij 1777 tot kamermusicus van zijn vorst benoemd. Als

componist is hij weinig bekend; destemeer echter als schrijver over muziek.

Zijn voornaamste werken zijn: Versiick einer Anleitung zur Composition (drie

deelen, Leipzig, 1782, 1787 en 1793); Mtisikalisches Lexicon, welcliea die

theoretische und praktische TonJcunst encyclopddisch bearbeitet, alle alten und

neuen Kunstioörier erUart und die alten und neiien Instrumente beschrieben

enthdlt (Frankfort a. d. M. 1802; tweede omgewerkte druk door Arrey

von Dommer, Heidelberg, 1863 tot 1865); Kurzgefasstes Handio'órterbuch

der MusïTc für praktische Tonkünstler und Dilettanten (Leipzig, 1807; tweede

druk: Ulm, 1828); Handbuch bei dem Studium der Harmonie (Leipzig, 1811)

en Versw.h, aiis der harten iind weichen Tonart jeder Stufe der diatonisch-

chromatischeri Zeiler vermittelst des enharmonischen Wechsels in die Uur- und

MolUöne der ubrigen Stiifen auszuweichen (Rudolstadt, 1812). Ook heeft hij

een Journal für die Tonkunst (Erfurt, 1795) uitgegeven, dat echter, tenge-

volge van de geringe deelneming van het publiek, opgeheven moest worden,

nadat een paar nummers het licht hadden gezien. In verschillende tijdschrif-

ten komen degelijke opstellen van zijn hand voor. K. stierf 12 Maart 1816

te Rudolstadt.

^ Koch (Jeremias), contrapuntist, geb. 1637 te Sondershausen, werd 1662

cantor, vervolgens subrector en 1682 kapelmeester van den graaf van Schwarz-

burg. Van zijn compositiên noemt Gerber een vijfstemmig Trawriges Ab-

schiedslied (Sondershausen, 1666).

Koch (Johann August Grist oph), componist en zangleeraar, geb. in

de eerste helft der 18e eeuw te Zerbst, werd 1774 directeur der koninklijke

Opéra Comiquete Potsdam. Hij speelde vrij goed viool, had een goede

basstem, componeerde opera's en vertaalde operateksten, o. a. Der Holz-

haiier oder die drei IFünsche, uit het Fransch, — Zijn dochter. Ju liane

Karoline, geb. 1758 te Hamburg, was zangeres aan de Opera te Berlijn,

waar zij 20 Juni 1783 stierf.

Koch (Johann Sebastian), componist, geb. 16 Juni 1689 te Ammern

bij Mühlhausen in Thuringen, werd 1719 cantor en 1728 kapelmeester te

Schleiz in het Voigtland. Hij stierf Januari 1757.

Koch (Karl), fagotvirtuoos, geb. 1793 nabij Goblentz, was 1822 lid der

kapel van den hertog van Saksen-Koburg. Hij heeft veel voor zijn instru-

ment gecomponeerd.

Koch (Stephan), blaasinstrumentenmaker, geb. 12 Apiil 1772 te Ves-

II.
24
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prim in Hongarije, vestigde zich te Weenen, waar hij 16 Dec. 1828 stierf.

Zijn zoon Franz, geb. 1800 te Weenen, volgde hem op. De instrumenten

uit de fabriek van Koch waren zeer gezocht.

Kocher (Kon rad), componist en klavierspeler, geb. 16 Dec. 1786 te

Dizingen in Wurtemberg, was op zeventienjarigen leeftijd huisonderwijzer te

Petersburg. De kennismaking met de werken van Haydn en Moz art bracht

hem er toe, zich geheel aan de muziek te wijden. Hij nam bij dementi,

Klengel en Berger onderricht in het klavierspel, bij J. H. Muller in

het contrapunt. In zijn vaderland teruggekeerd, trad hij 1820 voor het eerst als

componist op, en wel met klaviersonates, quartetten en liederen. Zijn opera's

Der Kafig en Ber ElfenJcönig werden te Stuttgart vertoond, zijn oratorium

Ber Tod Abels te Leipzig uitgevoerd. De boekhandelaar Cotta verschafte

hem de middelen om een reis naar Italië te maken, waar hij zich met ijver

op de beoefening der klassieke kerkmuziek toelegde. De vruchten dezer stu-

die bestonden in de eerste plaats in een belangrijk werk, dat hij bij zijn

terugkomst te Stuttgart in het licht gaf, onder den titel : Bie Tonkunst in der

Kirche oder Ideen zu einem allgemeinen vierstimmigen Choral- und einem

Figuralgesange filr einen kleinen Clior, nehst Ansichten üher den Zwech der

Kunst im Allgemeinen (1823). Ook richtte hij te Stuttgart een vereeniging

voor protestantsche kerkmuziek op en bearbeidde met Silcher en Frech

het Würtemherger Choralbuch (Stuttgart, 1828). Hij werd organist aan de

Stichtskerk en richtte de zangvereeniging Liederkranz op, voor welke hij veel

componeerde. Van zijn overige werken zijn nog in druk verschenen een

klaviersonate, een klavierquartet, liederen, een leerboek van het klavierspel en

een harmonieleer, getiteld : Harmonik. Bie Kunst des Tonsatzes mis den

Grundelementen theoretisch entioickelt und praktisch dargestellt (Stuttgart, 1860).

Köcher (Paul), monnik en toonkunstenaar, geb. 1709 te Danazlic in

Bohème, was een uitstekend violist en violoncellist. Hij bespeelde ook de

Viole d'amour, voor welk instrument hij compositiën schreef. Hij stierf

21 Febr. 1783 te Kukus in Bohème.

Koecke of Coecke (Barthelomaeus de), klokkengieter, geb. omstreeks

1430 te Aelst, vervaardigde vóór 1467 een klokkenspel voor het stadhuis te

Aelst. Fétis noemt hem den uitvinder van het klokkenspel met klavier en

geeft als datum dier uitvinding het jaartal 1481 op, hetgeen echter niet juist

is. (z. KLOKKENSPEL.)

Koetsveld (Jan van), organist te Delft, van 1741 tot 1768. Zijn zoon,

mede Jan genaamd, volgde hem in laatstgenoemd jaar op.

Koetsveld (Mie hiel Adriaan van), organist te Delft, van 1773 tot 1776.

Kohaut of Koliault (Franz Andreas), organist, geb. in de laatste helft

der 17e eeuw in Bohème, was aan de Maria-kerk te Saatz werkzaam.
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Kohant (Franz), hoorn- en trompetvirtuoos, geb. te Weenen, maakte

1817 een kunstreis naar Rusland en werd 1819 kapelmeester van een Rus-

sisch edelman.

Kohaut (Joseph), luitvirtuoos, geb. 1736 in Bohème, was eerst trom-

petter in Oostenrijkschen dienst, doch deserteerde en vluchtte naar Parijs,

waar hij bij de kapel van den prins van Conti werd aangesteld. Hij ver-

vaardigde eenige komische opera's en stierf i 793 te Parijs.

Kohaut (Karl), luitenist, broeder van den vorige, liet zich met bijval te

Parijs hooren. Van hem zijn compositiën voor luit bekend geworden.

Kohl (Franz), componist, geb. 1748 te Quatierub in Bohème, was eerst

school- en muziekdirecteur van den vorst van Lobkowitzte Bilin, later school-

opziener te Leitmeritz. Hij heeft vele compositiën voor kerk en kamer

geschreven.

Kohl (J o h ann) , luitenmaker van het Beijersche hof, leefde 1580 te Munchen.

Kohl (VVencesIaus), hoornist, geb. 1753 in Bohème, ging 1784 naar

Parijs, waar hij, ook als componist, gunstig bekend werd. Hij heeft vele

quartetten voor hoorn, viool, alt en bas geschreven.

Kohlert (Andreas), violist uit Bohème, geb. 1710 te Graslitz, stierf

1788 als primarius aan den Dom te Praag.

Kohier (Ernst), organist, geb, 28 Mei 1799 te Langenbielau bij Reichen-

bach in Silezië, kwam 1815 te Breslau, waar hij reeds 1817 tweede en tien

jaren later eerste organist aan de Elisabeth s-kerk werd. Hij stierf 26

Mei 1847. — Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in stukken voor orgel

en voor klavier.

Kohier, contrabassist, geb. 1783 te Oberlind, was hofmusicus te Karlsruhe,

waar hij 1841 stierf.

Kohier (Benjamin Friedrich), organist en cantor te Guhrau, geb,

1777, componeerde liederen en dansen.

Kohier (Gottfried), cantor te Leipzig, omstreeks 1650, gaf 1655 in

het licht: Mutata musica mutari res pullicas et ecclesiasticas.

Kohier (Gottlieb Heinrich), geb. 6 Juli 1765 te Dresden, werd 1 794

eerste fluitist aan den stadsschouwburg en een der zeven pijpers te Leipzig.

Later trad hij ook als violist en paukenist op. Hij stierf 29 Jan. 1833 te

Leipzig. Zijn compositiën bestaan in ongeveer 200 bundels gemakkelijke stuk-

ken voor klavier, fluit, viool en andere instrumenten.

Kohier (J o h a n n C h r i s t i a n) , Duitsch orgelmaker, leefde omstreeks 1 750

te Frankfort a. d. M., bouwde o, a. 1759 'een orgel voor het klooster

Eberach en 1760 een voor Bamberg.

Kohier (Johann Hermann), vioolvirtuoos, geb. 1686 te Anspach, ont-

ving onderricht in het vioolspel van Gorelli en bezocht op diens raad ook

24*



372

Venetië, Rome en Napels. Teruggekeerd, werd hij eerste violist der kapel

van den markgraaf van Anspach en kamerregistrator. Hij behoorde tot de

eerste virtuozen van zijn tijd.

Kohier (Johann Lu d wig), componist van vioolsonates en stukken voor

harp, was geboren in Bohème en omstreeks 1756 organist te Weissenburg.

Köliler (Louis), klavierspeler, componist en schrijver over muziek, geb,

5 Sept. 1820 te Brunswijk, ontving in zijn jeugd onderricht in het vioolspel,

den zang en de harmonieleer en zette 1839—43 zijn studiën voort onder lei-

ding van Sechter, Seyfried enBocklet. Te Weenen componeerde hij een

symphonie, quartetten, een cantate, de opera Prinz nnd Maler^ koren, liederen

en klavierstukken. Zijn muziek bij het drama Helena, van Euripides,en

een ouverture voor het blijspel Phormio^ van Terentius, werden niel zonder

bijval uitgevoerd. Te Brunswijk werd zijn opera Maria Bolores met goed

gevolg vertoond en verwierf zelfs den bijval van Spohr. Een derde opera,

Gil Bias, hield hij terug. In de jaren 1845 en 1846 was hij als tweede

muziekdirecteur en koordirecteur te Koningsbergen werkzaam, waar hij zich

als muziekleeraar vestigde. Hij richtte er een school voor klavierspel en mu-

ziektheorie op, uit welke vele goede onderwijzers te voorschijn kwamen, en com-

poneerde studiën en andere stukken voor klavier. Als schrijver werd hij be-

kend door bijdragen voor vele muziektijdschriften, alsmede door de volgende

werken : Die Melodie der Sprache in ihrer Anwendung hesonders auf das Zied

nnd die Oper (1853); Die Gebrüder Muller imd das Streichquartett (1858) ;

Systematische Lehrmethode für Clavierspiel und Musih (twee deelen, 1857 en

1858); Führer durch den Clavierunterricht^ ein Repertorium der Clavierlite-

rafur (1860); Leicht fassliohe Harmonie- und Generalhasslehre (1861); Der

Clavierunlerricht. Studiën, Er^ahrimgen und Batlischlcige (1861, tweede druk:

1 868) ; Gesangs-Führer, ein Auszug empfehlensioerther Werke aus der gesamm-

ten Literatur fur Solo- und Chorgesang (1863); Die Neue Richtung in der

Musih (1864); Der Clavierfingersatz, in einer Anleilung zum Selbstfinden

dargelegt (1862); Einige Betrachtimgen iïber Sonst nnd Jetzt (1867). Al deze

werken, met uitzondering der Leicht fassUche Harmonie- und Generalhasslehre,

die te Koningsbergen het licht zag, zijn te Leipzig in druk verschenen.

K. is ook medewerker aan verschillende Duitsche muziektijdschriften en be-

hoort tot de oprichters van den Tonkünstlerverein, 1859 te Weimar

in het leven geroepen.

Röliler (Johann), instrumentenmaker, geb. te Volkenrode bij Kassei, ves-

tigde zich 1780 te Londen. Zijn neef, John K., volgde hem 1801 op.

Kohier (John Augustus), zoon van John K., was instrumentenmaker,

evenals zijn vader, en legde zich hoofdzakelijk toe op het vervaardigen van blaas-

instrumenten. Hij maakte de cornet a pistons in Engeland bekend en voegde.
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in vereeniging met Macfarl an e, den derden piston bij dat instrument. Ook aan

de bazuinen bracht hij verbeteringen aan. Hij stierf 1878 en werd opgevolgd

door zijn zoon Augustus Charles.

Kohn (August), vioolvirtuoos, geb. 1732 te Koningsbergen, kwam om-

streeks 1750 in de kapel van den markgraaf Karl te Berlijn, werd 1760

kamermusicus aldaar en stierf in de laatste jaren der 18e eeuw.

Kojel, een soort van fluit bij de Indianen.

Kok (Gebroeders), violenmakers te Amsterdam, zijn leerlingen van

Louis Bernardel, die 1847 daar ter stede overleed. Hun zaak bestaat

sedert Maart 1848.

Kok (Johan Daniël), trompettist en violist, zoon van een der gebroe-

ders Kok, geb. 5 Juli 1856 te Amsterdam, ontving zijn muzikale opleiding

daar ter stede, werkte eenige jaren in de orkesten van het Park en van

het Paleis voor Volksvlijt mede en begaf zich 1880 naar Meiningen,

waar hij, na een vergelijkend examen met eenige Duitsche toonkunstenaars, als

eerste trompettist aan de door vo n Bülo w gedirigeerde hofkapel werd verbonden.

Kolar, klavierspeelster, geb. omstreeks 1845 te Praag, is de dochter van

een litterator, die o. a. de werken van Shakespeare vertaald heeft. Zij

ontving haar muzikale opleiding in haar geboortestad, liet zich 1866 te Wee-

nen, 1869 te Londen hooren en trad met den geneesheer Auspitz in het

huwelijk.

Kolb (Johann Baptist), componist, naar men zegt een leerling van

Jos. Haydn, werd 31 Aug. 1743 te Neudettelhau in Franken geb., begaf

zich 1782 naar Parijs en vestigde zich later te Fürth, waar hij in de eerste

jaren der 19^ eeuw stierf. Zijn compositiën bestaan in quintetten, quartetten,

concerten, rondo's en andere klaviermuziek.

Kolb (Julius VOU), klavierspeler, geb 1831 te Munchen, ontving zijn

muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, was van 1853 tot 55

te Berlijn gevestigd en begaf zich vervolgens weder naar Munchen, waar hij

leeraar aan het conservatorium werd, doch reeds 1864 stierf. Zijn compo-

sitiën bestaan in klaviermuziek en liederen.

Rolbe (Anton), violist en componist, geb. omstreeks 1740 te Seestadtel

bij Brüx, was te Praag gevestigd.

Kolbe (Ca je tan), componist uit den aanvang der 18e eeuw, van wiens

werken een y>Dixii domhius,"' en zes Magnijicafs met begeleiding (Augsbuig,

1701) in de bibliotheek te Munchen bewaard worden.

Kolbe (Johann Karl), violist, klavierspeler en componist, was 1793 lid

der kapel van den kroonprins, later van die des konings van Pruisen. Varia-

tiên en sonates voor klavier zijn van hem in druk verschenen.

Kolbe (Oscar), muziektheoreticus en componist, geb. 10 Aug. 1830 te
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Berlijn, ontving een zorgvuldige muzikale opleiding en werd 1859 leeraar in

de harmonie aan het conservatorium van Julius Stern te Berlijn, welke

betrekking hij tot 1875 vervulde. Van zijn theoretische werken verdienen

vermelding een Kurzgefasstes Hcmdbucli der Harmonielehre (Leipzig, 1862;

tweede druk 1872) en een Handbuck der Harmonielehre (Leipzig, 1873).

Onder zijn compositiën bevinden zich klavierstukken, liederen en een 1872 te

Berlijn uitgevoerd oratorium: JoJiannes der Taufer.

Kölbel, hoornvirtuoos, bevond zich omstreeks 1730 in Russischen dienst,

ffinsf later naar Weenen en van daar met den HoUandschen gezant naar Kon-

stantinopel, keerde 1754 naar Petersburg terug en stierf aldaar 1778 als

Russisch hofmusicus. In zijn laatste levensjaren hield hij zich met het ver-

beteren der constructie van den hoorn onledig.

Kolberer (Gajetan), componist, vermoedelijk dezelfde, die hierboven onder

den naam Kolbe (Gajetan) vermeld is. Hij stierf 23 April 1732 in het

Benedictijner-klooster A n d e c h s in Opper-Beijeren.

Kolberg; (Oscar), componist, geb. 1814 in een kleine stad van het Pool-

sche gouvernement Radom, bezocht het Lyceum te Warschau en studeerde

later te Berlijn in de muziek. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te

Warschau. Onder zijn compositiën bevindt zich een verzameling volksgezan-

gen, getiteld: Piesni ludu (Lemberg, 1842 en 1845), alsmede een opera:

Le retour de Jean.

Kolditz (Matthias Johann), instrumentenmaker te Munchen omstreeks

1720. Zijn instrumenten zijn gemerkt: Matthias Johannes Koldjz^ Lauten

und Geigenmacher in Munchen 17—

.

Koler (Jacob), Duitsch orgelmaker, leefde op hel einde der 15^ eeuw.

Men weet van hem, dat hij 1497 het oude werk in de Mar ia -kerk te

Koningsbergen gerepareerd heeft.

Koller (Bonifacius) , Duitsch geleerde en componist, geb. 1752 te Fölz

in Beieren, was Benedictijner-monnik en stierf 1799 als directeur van

het keurvorstelijk seminarie te Munchen. Zijn compositiën bestaan in can-

tates en opera's, die in genoemd seminarie ten gehoore gebracht zijn.

KoUeschowsky (Siegmund), violist en componist, geb. omstreeks 1809

te Praag, was aldaar regens chori aan de Steph anus -kerk. Onderzijn

compositiën bevinden zich een „Yeni sancte spiritus,'' voor vier stemmen

met' orkest- en orgelbegeleiding, en een Adagio religioso, voor twee clarinetten

en twee fagotten.

KOllin (Jacob Jacklin), waarschijnlijk een zoon van den luitenist Köl-

lin te Ulm, die 1434—42 voorkomt. Hij was 1470 stadspijper en luiten-

maker daar ter stede; 1476 gaf de stad hem verlof, bij koning Matthias

van Hongarije, die hem daartoe aangezocht had, in dienst te treden, »ob sie
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ihn gleich ungern entrathen, da er ihre Stadt mit seinem Blasen ziere;" zij

getuigde voorts, »dass er der Sladt mit seiner Kunst des Pfeiffens meisterlich

erbaulich und wohl gedient habe."

Kollmanu (August Friedrich Karl), componist en muziektheoreticus,

geb. 1756 te Engelborstel bij Hanover, ging als huisonderwijzer bij een voor-

name familie 4778 naar Londen, waar hij 1779 organist aan de St. James-

kapel werd. George III gaf 1792 een kamerorgel aan de kapel, hetwelk

door K., onder den titel //clerk", tot aan zijn dood, Nov. 1824, bespeeld werd.

Zijn werken zijn talrijk: Essay on practical Harmony (1796); do. on Prac-

tical Musical Composition (1799); Practical Guide io Tliorough Bass, (1801);

Vindication of a passage in ditto (1802); Neto Theory of Musical Har-

mony (1806); Second Practical Guide lo Thorough Bass (1807); Quarterly

Musical Register (1812); RemarJcs on Logier (1824); Analysed Symphony.

Onder zijn compositiën komt een programma-muziekstuk voor, getiteld : The S/iip-

wrech, or the Loss of the JEast Indiaman Halseioell, alsmede een uitgave van

het Wohltemperirte Klavier. — Zijn zoon, George August, geb. 1789 te

Londen, volgde zijn vader op als organist en stierf 19 Maart 1845; hij werd

wederom opgevolgd door zijn zuster JohannaSophia, die Mei 1 849 overleed.

KoUmaun (Georg Christoph), broeder van den vorige, geb. omstreeks

1760 te Hanover, werd 1781 organist te Luneburg, later aan de Katha-

r in a -kerk te Hamburg.

Koman (Henri), klavierspeler en componist, geb. 1828 te Warschau,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar en werd leeraar aan dat

instituut, in welke betrekking hij nog heden werkzaam is. Zijn compositiën

bestaan in klaviermuziek.

Komarcllios, Gr., de benaming van een muziekstuk voor fluit bij de oude

Grieken, dat bij gastmalen gespeeld werd en als het ware een uitnoodiging

om te drinken bevatte.

Komareck (Joseph Anton), violoncelvirtuoos uit Bohème, was omstreeks

1740 kapelmeester van den bisschop van Würzburg.

Komenda, componist, geb. 18 Januari 1795 te Raps in Beneden-Oosten-

rijk, ontving onderricht in het viool-, klavier- en orgelspel, werd 1811 hulp-

onderwijzer te Klosterneuburg, 1819 organist aan de Stichtskerk aldaar en

1822 muziekonderwijzer aan het Sticht. Hij heeft ongeveer 60 kerkmuziek-

stukken gecomponeerd.

Komma (/^wa), Gi-., eën technische uitdrukking in de Kanoniek der toon-

kunst, voor zeer kleine intervallen. V e r s c h u e re R e y n v a a n {Muzijkaal Kunst-

Woordenboek) geeft er de volgende verklaring van

:

„Alle natiëu hebten zig deeze term eigen gemaakt, om bij de muzijk, bet kleinste gedeelte

der Intervallen, die vatbaar zijn voor het gehoor, uit te drukken: men verdeelt eenen geheelen
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toon in negen Commads of sneden; hebbende de kleine halve toon vier, en de groote halve toon

vijf Commaas: onderdeelende zig één Comma Mathematisch in twee Schismaas, waarvan agttien

Sckismaas één toon uitmaaken: en twee Commaas maakeu een Diaschisma: zo dat er vier Dia-

scMs7naas en één Comma, in één toon zijn: sommige minkundigeu, spreeken van Quari Toonen;

hierdoor verstaaude, de helft van den halveu toon; dan, men verdeeld geene toonen zodanig;

want iu'lien men op de toets van een Alt, of van een Violoncel, een heelen toon afgeperkt heeft,

zo zal een onkundige mogelijk denken, dat men ter verwekkinge van eenen halven toon, wederom

den vinger in het midden daarvan te schuiven, waaruit dan deze quart toon, zoude geboren wor-

den: dan, hoe natuurlijk dit ook schijne, zo zoude men echter een geluid verwekken, 't welk ons

nergens toe dienen kan: want men eigenlijk drie soorten van halve toonen heeft; een groote

halve toon welke men vijf Commaas toeeigent, een kleine halve toon, waaraan vier Commaas

gegeven wordt, en deu kleinsten halven toon, welke valt op de eerste Comma, waar tnsschen

geene Intervallen, bij de muzijk bruikbaar, gevonden worden : zo dat er geene eigenlijke quart

toonen zijn, zo min als eigenlijke halve toonen; maar wel groote, kleine en kleinste halve toonenj

want wanneer men eenen heelen toon zal opmaaken, kunnen wij niet zeggen, dat dezelve be-

staat, uit twee kleine halve toonen, die zamen maar agt Commaas zonde uitmaaken, en des min-

der dau een heele toon zouden zijn; ook niet uit twee groote halve toonen; want die leveren

zamen tien Commaas, eu des grooter dan een heele toon; maar een heeie toon wordt zamenge-

steld, uit één kleiueu halveu toon, b. v. C, C-kruis, vervangende vier Coinmaas; en uit éénen

grooten halven toon C-kruis, J)., die er vijf bevat: of, 't welke op hetzelfde uitkomt, uit éénen

grooten halven toon C, B-mol, I), die er vier bevat; en des, in beide gevallen, zamen negen

Commaas, eenen heelen toon uitmaakende.

De Grieksche theoreticus Philolaos noemde in zijn toonverdeeling het

verschil tusschen de A pot om e (den grooten halven toon, uitgedrukt door de

verhouding der getallen 2187:2048) en de Diesis (den kleinen halven toon,

uitgedrukt door de verhouding 256:243), hetwelk door de proportie 531441 :

524288 voorgesteld wordt: een Komma. Zelfs dit interval verdeelde hij nog in

de Schismata van genoemde kleinere deelen. — In onze toonindeeling noemt

men elke verhouding, die kleiner is dan 25 : 24, om het even of het door

additie (z. dit), substractie (z. dit), ofVerdeelingderintervallen

(z. dit) ontstaan is : komma. Verdeelt men b. v. de verhouding 16:15 arithme-

tisch, dan ontstaan de kommata 32:31 en 31:30. Telt men voorts drie

groote tertsen in de verhouding 5:4 bij elkaar op, dan verkrijgt men het

produkt 125; 64. Eigenlijk moest dit een octaaf 2: i geven, doch het is,

zocals men ziet, 128:125 kleiner dan een octaaf, en men noemt dit verschil

ook komma, som-s ook kleine Diesis. Wordt de kleine halve toon

25 : 24 van den grooten 16:15 afgetrokken, dan vindt men, dat de laatste

den eersten juist dit komma 128 : 125 overtreft, (z. toonstelsel en tem-

peratuur).

Komorowski (Ignaz), Poolsch componist, geb. in de eerste helft der 19e

eeuw, gaf vele vocale muziekstukken, waaronder nationale gezangen, in het

licht. Hij is ook als zanger gunstig bekend.

KÖmpel (August), violist, geb. 15 Aug. 1831 te Brückenau, ontving het
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eerste onderricht in de niuzitk van zijn \ader, tezocht vervolgens de muziek-

school te Würzburg en zette zijn studiën in het vioolspel voort bij Spohr,

later bij Ferd. David en eindelyk bij Joachim. Als eerste violist werd

hij bij de keurvorstelijke kapel te Kassei aangesteld, maakte vele kunstreizen

en werd 1867 concertmeester te Wei mar, waar hij nog op dit oogenblik ge-

vestigd is.

Konen (Friedrich), directeur van het Domkoor te Keulen, geb. 30 April

1829 te Rheinbach bij Bonn, ontving onderricht in het orgel-, klavier- en

violoncelspel, werd 1854 priester en vond als zoodanig te Keulen gelegenheid,

zich bijzonder met de beoefening der kerkmuziek bezig te houden. Kardinaal

von Geissel zond hem 1862 naar Regensburg, om onder leiding van den

Domkapelmeester Schrems en van den toenmaligen leeraar Witt, aan het

seminarie aldaar zijn studiën in de kerkmuziek voort te zetten. Naar Keulen

teruggekeerd, werd hij leeraar in den zang aan het aartsbisschoppelijk semi-

narie en directeur van het Domkoor. In het jaar 1869 sloot hij zich bij de

Duitsche Gaecilia-vereeniging aan en richtte in hetzelfde jaar een afdeeling

dier vereeniging voor het aartsdiocees Keulen op. Van zijn compositiën zijn

in druk verschenen: twee Missen voor mannenkoor; vijf Missen voor gemengd

koor, deels met, deels zonder begeleiding; een verzameling motetten voor ge-

mengd koor; Psalm 41; Te J)eum^ voor gemengd koor met begeleiding van

orgel; Latijnsche en Duitsche kerkgezangen voor vrouwenkoor; een orgelbe-

leiding voor het Keulsche Kyriale en 25 liederen met klavierbegeleidirig.

Konen (Heinrich), broeder van den vorige, geb. 6 Juni 1827 te Rhein-

bacli, werd 1851 priester en legde zich met ijver op de beoefening der kerk-

muziek toe. Van hem zijn verschenen: Sammhing von alteren Kirchenliedern,

für gemïschten Chor learbeitet nnd mit kritischen Notizen versehen en een

iDTota pulchra es" voor gemengd koor.

Köni^, orgelmaker te Keulen omstreeks 1790.

Köni^ (Gaspar), orgelmaker, geb. 1728 te Ingolstadt, gest. 1791.

KÖni^ (Johann Balthazar) was in de eerste helft der 18e eeuw

muziekdirecteur te Frankfort a. d. M. en gaf aldaar den 1940 melodieën be-

vattenden BeutscJien Liederschatz (1738, tweede druk 1767) in het licht.

Königslöw of KönigSlöwe (Johann Wilhelm von), organist, geb. 16

Maart 1745 te Hamburg, ontving te Lubeck onderricht in het orgel- en viool-

spel van K. K u n z e n , dien hij 1 773 als organist aan de M a r i a -kerk opvolgde.

Hij stierf volgens sommigen 1827, volgens anderen 1833. Zijn compositiën

zijn meest alle in manuscript gebleven.

RÖnig'SlöW (Otto Friedrich von), violist, geb. 14 Nov. 1824 te Ham-

burg, ontving van zijn vader het eerste onderricht in het vioolspel en zette

1844—1846 zijn studiën voort aan het Leipziger conservatorium, onder lei-
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ding van Ferdinand David. Hij maakte kunstreizen door verschillende

landen van Europa en vertoefde ook geruimen tijd in ons land, waar hij,

evenals elders, gunstig bekend werd. Naar Duitschland teruggekeerd, werd

hij 1858 concertmeester te Keulen en leeraar aan het conservatorium aldaar.

Königsperger (R. F. Maria nu s), organist en componist, geb. 4 Dec.

1708 te Roding in de Opper-Palts, was priester en koordirecteur te Regens-

burg, waar hij 9 Oct. 1769 stierf. Van zijn vele compositiën zijn er onge-

veer 20 te Augsburg in druk verschenen.

Koning: (David), klavierspeler en componist, geb. 19 Maart 1820 te

Rotterdam, was aanvankelijk voor den handel bestemd, doch legde zich reeds

in zijn jeugd met ijver op de beoefening der muziek toe. Op raad van zijn

leermeester Hutschenruyter, die zijn groeten aanleg voor die kunst ont-

dekte, begaf hij zich 1834 naar Frankfort a. d. M., waar hij bij Aloys

Schmitt in de leer kwam, die hem ook in de gelegenheid stelde, met man-

nen als Mendelssohn en Moscheles kennis te maken. Hij maakte ook

reizen naar Londen, Parijs en Weenen. In zijn vaderland teruggekeerd, ves-

tigde K. zich 1840 als muziekonderwijzer te Amsterdam, werd aldaar direc-

teur der zangvereeniging van Felix Meritis en vervaardigde verscheiden

compositiën, o. a. een ouverture, welke door de Maatschappij tot bevorde-

ring der Toonkunst bekroond en uitgegeven werd. Van zijn overige

werken zijn in druk verschenen: y)Domine salv2im fac, op. 1; Pas rechuhU

;

Etude, op. 4; XII koraalzangen, woorden van Dr. J. P. Heye, op. 8;

Uoraison dominicale voor zang; Grand pas redouhlé; Hymne., woorden van

Heye, voor koor, solo's en klavier, op. 13; Son ombre, zangstuk voor bas;

6 Mélodies pour cJiant avec piano; Wensch, met Nedeilandschen en Hoog-

duitschen tekst; Lach en traan; Zuleika, mélodies; L'ej^istence de Dieu,prière,

paroles de J. B. Uousseau, met Engelsche vertaling ; Hymne, voor vier vrou-

wenstemmen ; Aurora, voor vier mannenstemmen ; Sept éUides de piano, dans

Ie style de Aloys Schmitt, dementi, Cramer et A. Henselt; Bodecachorde,

12 vierstemmige koralen op woorden van Heye; HiiwelijJcsfeestviering, voor

mezzo-sopraan, contr'alt, baryton en bas, met begeleiding van piano; Het

visschersmeisje, zangspel, bekroond met de zilveren medaille van wege de

M. t. b. d. T. ; Elegie op den dood van een hnnstenaar, op. 22 ; zes liede-

ren, op. 41, in Weygand's LïederTcreis ; Wiegenlied der Muiter Goites en

Ave Maria. Van een bewerking van C. C. Spencer's Behnopie handlei-

ding tot de leerstellingen der toonkunst, die hij ondernomen had, verscheen

slechts het eerste deeltje (P. N. van Kampen te Amsterdam, 1853). Den

grootsten roem heeft K. verworven als onderwijzer; als zoodanig werd hij

in zijn tijd hier te lande door slechts weinigen geëvenaard. In zijn vrije

uren wijdde hij zich aan de studie van oude talen, chemie, astronomie en
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andere wetenschappen. Als muziektheoreticus en schrijver over muziek was hij

gunstig bekend. Het tijdschrift Caecilia bevat vele artikelen van zijn hand.

K. was lid van de Academia di Santa Cecilia te Rome en lid van

verdienste der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Na

tien jaren (1848— 58) secretaris der maatschappij Caecilia te zijn geweest,

stond hij gedurende vijf jaren (1858— 62) als president aan het hoofd dier

instelling. Hij stierf 6 November 1876.

Koning (David), klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 6 Mei lo54 te

Amsterdam, ontving, evenals zijn zuster Gerardina, onderricht in de muziek

van zijn vader en liet zich reeds op jeugdigen leeftijd in het openbaar hoo-

ren. In het jaar 1875 bezocht hij Franz Liszt te Weimar, die zich gun-

stig over zijn spel uitliet. Na zijns vaders dood legde hij zich bijzonder op

het muziekonderwijs toe en werd bij vele van zijns vaders leerlingen tot diens

opvolger gekozen. Van zijn compositiën zijn tot heden in druk verschenen:

Uhapsodie op Nederlandsche volksliederen^ een Valse de concert, een Serenata

en een paar Marschen, alle voor klavier. Een onlangs door hem vervaar-

digde ouverture is nog slechts in manuscript voorhanden.

Honing; (Johann D. Naret-), violist, geb. te Amsterdam in de eerste helft

der 19e eeuw, ontving het eerste onderricht in de muziek van Bun te en

begaf zich 1854 naar Leipzig, waar hij zijn studiën aan het conservatorium

voortzette. Hij werd later concertmeester te Mannheim. Van zijn compo-

sitiën is een Mis met orkestbegeleiding bekend, die te Amsterdam in de Fran-

sche kerk ten gehoore werd gebracht.

Koning (H er m anus), Nederlandsch toonkunstenaar, is alleen bekend als

componist van het zangspel Overdaad en gierigheid.

Koning (L ode wijk de), orgelmaker, leefde in de tweede helft der 18e

eeuw te Keulen. Hij vervaardigde o. a. 1778—80 het groote orgel in de

Stephanus-kerk te Nijmegen. .

Koninck (S er va as de), z. coninck.

Konizek, violist te Praag, omstreeks 1722, was de leermeester van

Franz Ben da.

Konradin (Karl Ferdinand), geb. 1833 in Oostenrijk, was sedert 1861

aan verschillende theaters, te Munchen, Breslau en Weenen, als kapelmeester

verbonden. Van zijn compositiën zijn de operettes Flodoardo Wuproholl^ Der

Vrachenstein, FAnqjiartiriing^ Frinz Eugen^ Liehchen am Dache en Der Ahhé

op verschillende tooneelen vertoond.

Kontski (Charles de), violist, geb. 6 Sept. 1815 te Krakau, ontving het

eerste onderricht in de muziek van zijn vader en toonde reeds op jeugdigen

leeftijd groeten aanleg voor die kunst. Hij maakte met zijn familie vele kunst-

reizen en vestigde zich te Parijs, waar hy gedurende vele jaren violist aan
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de Opéra Comique was en 27 Aug. 1867 stierf. De groote verwachtin-

gen, die men van zijn talent koesterde, hebben zich niet verwezenlijkt. Zijn

compositiën bestaan in strijkquintetten en vele stukken voor viool.

Koutski (Antoine de), klavierspeler en componist, broeder van den vorige,

geb. 27 Oct. 1817 te Krakau, maakte, evenals zijn broeders, vele kunstreizen

door Rusland en Polen, ontving te Moskou onderricht van Field, wien hij

een door hem gecomponeerd concert, dat buitengewoon moeilijk was, opdroeg,

en kwam omstreeks 1831 met zijn familie in Frankrijk. Nadat hij eenige

jaren te Parijs vertoefd had, begaf hij zich weder op reis, bezocht Spanje,

Portugal, Duitschland en Rusland, vestigde zich 1854 te Petersburg, waar hij

1857 een vereeniging voor het uitvoeren van klassieke muziek oprichtte, en

begaf zich 1867 naar Londen, waar hij nog heden woont. Zijn spel en zijn

compositiën behooren tot den zoogenaamden ))brillanten salonstijl.'" Hij gaf

een groot aantal phantasieën, studiën en andere stukken voor klavier, alsmede

een leerboek: V Indispensable du Pianiste^ in het licht. Zijn meest bekende

werk is he reveil du lion, caprice héroïque (op. 115), dat zoowel voor kla-

vier, als voor orkest, in alle werelddeelen ten gehoore is gebracht.

Kontski (Eugenie de), zuster van de vorigen, geb. 28 Nov; 1816 te

Krakau, was als zangeres en klavierspeelster gunstig bekend.

Kontski (Stanislas de), klavierspeler, geb. 8 Oct. 1820 te Krakau, ont-

ving onderricht van zijn broeder Antoine, vestigde zich als muziekleeraar te

Parijs en later te Petersburg.

Kontski (Apollinaire)
, vioolvirtuoos, jongste der gebroeders K., geb.

23 Oct. 1825 te Warschau, ontving het eerste onderricht in het vioolspel

van zijn broeder Charles en liet zich reeds op vijfjarigen leeftijd in het open-

baar hooren. Later reisde hij met zijn familie naar Par-ijs, waar hij 1837 bij zijn

optreden groeten bijval verwierf, zoodat (volgens M e n d e 1 j zelfs P a g a n i n i met

lof van zijn spel gewaagde en aanbood, hem eenige lessen te geven. Zelfs zou de

groote virtuoos hem zijn viool en zijn compositiën hebben vermaakt. Ook in

Duitschland, waar hij zich 1848 bevond, maakte hij veel opgang. Later,

1853, ging hij als solo-violist van den keizer van Rusland naar Petersburg

en bleef aldaar tot 1861, vestigde zich vervolgens te Warschau en richtte

aldaar een conservatorium op, aan hetwelk hij tot aan zijn dood, 29 Juni 1879,

verbonden bleef. Als componist is hij slechts door eenige zoogenaamde ))vn'-

tuozenmuziek" bekend.

Konwalynka (Paul), componist uit de laatste helft der 17e eeuw, geb.

omstreeks 1650 te Sagolza in Hongarije, was te Weenen, Praag en Jena,

waar hij de universiteiten bezocht, als toonkunstenaar gunstig bekend. Te

Jena verscheen 1672 een door hem gecomponeerde bas-solo met be-oleiding

van Viola da braccio in druk.



381

Koor, Ned.; chor, Hoogd. ; choeur, Fr.; choir, Eng.; coro, Ital.; cho-

rus, Lat.; afkomstig van het Grieksche Xopó^. dat oorspronkelijk een met

zang verbonden dans beteekende. Uit de ter eere der goden, hoofdzakelijk

van D i o n y s o s , uitgevoerde koren ontwikkelden zich de Tragedie en Comedie,

bij welken het koor een onmisbaar bestanddeel vormde (althans bij de oude

Gomedie, de nieuwe had geen koor). Men onderscheidde tusschen chorus
tragicus, chorus comicus en chorus satyricus. Het Christendom

nam van het koor alleen den zang over en liet den dans achterwege. In de

eerste christentijden was het koor eenstemmig; eerst omstreeks de 10e eeuw

vindt men de sporen van meerstemmigheid (z. kerkmuziek), doch de eio-en-

lijke meerstemmige koorzang dateert van de 13e eeuw. Zijn ontwikkeling

hield met die der mensurale en figurale muziek (z. deze woorden)

gelijken tred.

Tot de 16e eeuw bleef het koor bijna uitsluitend in handen der Kerk.

Eerst na het ontstaan der Opera, die haar aanzijn te danken had aan het

streven der geleerden, om het Grieksche drama te doen herleven, werd ook

het koor in de wereldlijke muziek ingevoerd, waarin het heden een groote

rol speelt.

Het koor is gewoonlijk vierstemmig en bestaat uit sopraan, alt, tenor en

bas. Men vindt echter ook 2-, 3-, 5-, 8-, ja zelfs 12-, 16- en 32-stem-

mige koren.

De benaming koor is overgedragen 1" op de zangers die het uitvoeren;

zoo spreekt men van vrouwenkoor en mannenkoor en verstaat daar-

onder de gezamenlijke zangers of zangeressen, die zich tot de uitvoering van

een muziekstuk vereenigen; — 2* op de ruimte in de kerk, welke voor de

muziek bestemd is. Eigenlijke muziekkoren werden na de invoering van het

orgel in de kerk noodzakelijk; vroeger bevonden de zangers zich in het p r e s-

byterium, nabij het altaar, daar zij met den clerus als het ware één

lichaam vormden. In de kloosters is koor de plaats, waar het officium

dagelijks luide gebeden of gezongen wordt (oratorium, bidzaal).

Koorbas, de zanger der laagste stem in het koor; ook een bijnaam, die

soms aan de Octaaf 8 vt. in het pedaal van een orgel gegeven wordt.

Koordirecteur, Ned.; chordiregtor of chordirigent, Hoogd.; regens

CHORi, Lat.; titel van dengene, die in kerk of thealefj met het instudeeren

van het koor belast is. In Frankrijk heet de bekleeder van dit ambt ook

MAlTRE DE MUSIQUE.

Koortoon of Orgeltoon noemde men in de middeneeuwen en nog later

den toon a', welke een geheelen toon boven den zoogenaamden ka mertoon

(z. dit) a' stond en tot maatstaf voor de stemming van het orgel gold. De

stemming in koortoon werd bij het orgel daarom het meest aangewend,
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omdat de kosten van een dergelijk orgel niet zoo groot waren, als van een dat

in kamertoon stond, — een gevolg van de omstandigheid, dat de pijpen bij

lage stemming langer moeten zijn en dus meer bouwstof vereischen. In later

tijd rees de kamertoon van lieverlede en steeg eindelijk boven den koor-

toon, (z. STEMMING en TEMPERATUUR.)

Koorzanger, Ned,, CHORSaNOER, Hoogd. ; choriste, Fr.; lid van een koor.

Kopf (Nicolaus), Duitsch orgelmaker, leefde omstreeks het midden der

16e eeuw te Neurenberg.

Kopp (Pater Andreas), Augustijner-monnik en kerkcomponist, geb. in

den aanvang der 18e eeuw in Beieren, gaf onder den titel Promptuarium

musico-sacrum een verzameling door hem gecomponeerde kerkmuziekstukken

in het licht.

Kopp (Georg), componist, geb. in Bohème, was omstreeks 1650 organist

te Passau en gaf aldaar twee door hem gecomponeerde Missen in het licht.

Koppel of Koppeling (van het Lat. cop^da, band) is een woord van onder-

scheidene beteekenis. Het duidt 1° dien toestel in het orgel aan, door welken

twee of meer manualen met elkander, of het manuaal met het pedaal ver-

bonden worden. De eerste heet Manuaal-, de laatste Pedaalkoppeling.

2° is koppel een werkelijk register, namelijk de zoogenaamde koppel-

fluit, welke dezen naam verkregen heeft, omdat zij geschikt is tot de

verbinding met elke andere stem. Deze koppelfluit is een gewoon

gedekt register van 4, 8 en 16 vts. toon, dat men soms ook, doch zelden,

op de wijze der Holfluit, open aantreft. Het heeft een zeer weeken toon

en behoort in het manuaal. Van 16 vt. heet het Groot-koppel, van

8 vt, vindt men het soms onder den naam van Copula major en van

4 vt. onder dien van Copula minor. Eenigen noemen ook den Gems-

hoorn: Koppelfluit. Als Quintstem komt dit register van 5i, 2| en i vt.

voor, en is dan, gelijk de Holfluit, open. — 3° verstaat men onder K o p p e 1

een gemengde stem, 2 en ook 3 sterk.

Kopprasch (W enz el), fagotvirtuoos en componist, geb. waarschijnlijk in

Bohème omstreeks het midden der 18e eeuw, was op het einde dier eeuw

lid der vorstelijke kapel te Dessau en schreef voor het hoftheater aldaar een

opera; ook gaf hij eenige stukken voor fagot in het licht. — Zijn zoon,

Georg K.
,
geb. te Dessau, was omstreeks 1824 koninklijk kamermusicus en

hoornist te Berlijn en schreef veel voor zijn instrument.

Koprziwa (W e n z e 1) ,
genaamd U r t i c a , organist en componist, geb. 8 Febr.

1708 te Brdloch in Bohème, was rector en organist te Zitolib, waar hij om-

streeks 1780 stierf. Zijn compositiën waren in Bohème zeer geliefd.

Koprziwa (K a r 1) , organist en componist, zoon van den vorige, geb.

i

i
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9 Febr. 1756 te Zitolib, volgde zijn vader op en stierf 16 Maart 1785. Hij

liet vele goede compositiën na, — Zijn broeder, Johann K. , volgde hem op.

Kopstem, Ned. ; kopfstimme, Hoogd. ; falsetto, Ital.; fausset of fau-

CET, Fr. ; z. falset en stem.

Kopstuk, het bovenstuk bij sommige blaasinstrumenten, als fluit, hobo

en clarinet.

Koraal, Ned. ; choral, Hoogd., Fr., Eng. ; corale, Ital. ; in algemeenen

zin: elk langzaam, gedragen 'een- of meerstemmig koorgezang, hetzij het al dan

niet van een bepaalde tijdmaat afhankelijk is. In engen zin verstaat men er

onder het gezang, dat in de kerkmuziek onder den naam van ca nt us planus

firmus, gregorianus (z. deze woorden) in gebruik is; het bestaat uit

een eenstemmige melodie, welke niet aan een bepaalde tijdmaat, maar wel

aan zekeren rhythmus gebonden is. ))Cantus planus simplex est," zegt Tinc-

toris, x>qui simplicibus notis incerti valoris simpliciter est constitutus, cujus

modi est gregorianus."

De benaming koraal is afkomstig van hel middeneeuwsch-Latijnsche bij-

voegelijk naamwoord choral is. De uitdrukking cantus choralis betee-

kende eigenlijk niets anders dan koorzang, doch bleef, na de scheiding

van den koorzang in kerkelij ken en wereldlijken, bepaaldelijk voor den kerk-

zang behouden. Ten tijde der Hervorming werd het woord koraal ook op

de gemeentezangen der Protestanten toegepast.

De geschiedenis der ontwikkeling van het koraal gaat hand aan hand

met die der ontwikkeling van de kerkmuziek (z. dit). In genoemd artikel

is vermeld, hoe in Duitschland de kerkmuziek in den loop der tijden een

andere richting had genomen dan in Italië; en dit niet uitsluitend ten ge-

volge van de Hervorming; want reeds lang vóór de Hervorming had daar te

lande het Duitsche lied in de kerk een plaats nevens het Gregoriaansch ge-

vonden. Op de Protestansche kerk echter oefende het volksgezang grooten

invloed uit, en de meeste zangen der nieuwe kerk zijn, voor zooverre geen

Latijnsche kerkliederen daaraan te gronde liggen, aan den volkszang ontleend.

Vooral liet zich die invloed gevoelen, toen, tengevolge van de overname der

oude volkswijzen, het Duitsche kerklied, in tegenstelling van het Latijnsche,

dat een weinig afwisselenden rhythmus bezat, een bepaalden rhythmischen

vorm verkreeg, en de in het volksgezang reeds duidelijk bemerkbare afschei-

ding van dur en molt ook op den kerkzang werd overgedragen. De kerk-

tonen werden wel is waar aan dien zang ten gronde gelegd, doch zij ondergingen,

tengevolge van de door het volkslied gevorderde rhythmische en harmonische

vrijheden, vele wijzigingen. Om die reden bestond het koraal uit de

eerste tijden der Hervorming niet, als het hedendaagsche, uit louter tonen

van gelijken duur, maar bezat een veel levendiger rhythmus, daarbij accent-



384

verplaatsingen en syncopen, de ongelijke driedeelige maat, ook gelijke en onge-

lijke maat vermengd. Het hedendaagsche Protestantsche koraal met noten

van gelijken duur ontstond eerst in de laatste helft der 17e eeuw, toen men

het uit Italië komende misbruik, om op kerkelij ken tekst canzonetta's en opera-

melodieën te zingen, daardoor te keer trachtte te gaan, dat men die melodieën

in gelijke maten en in noten van gelgken duur verdeelde.

De ontwikkeling van den kunstzang was van groeten invloed op het kor aal,

en de oude koralen werden telkens in nieuwen vorm gegoten. De omwer-

king der wereldlijke liederen tot koralen leidde nu ook tot het omwerken der

oude kerkzangen op dezelfde wijze, en deze vorm van het koraal— gelijke maat

en noten van gelijken duur — is tot heden behouden gebleven. Een bewijs,

dat vele kerkzangen uit den tijd der Hervorming aan den volkszang ontleend

zijn, vindt men o. a. in het 1527 te Neurenberg bij Hans H e r g o t versche-

nen Evangelisch Mess Teutseh. Dit werk bevat geestelijke liederen met een

bijzondere verwijzing naar de melodieën van wereldlijke, met hen in betrekking

staande zangen.

De oudste verzameling koraalzangen is vervat in het Oesanghuch van Jo-

hann Walther, 1524 in druk verschenen. Daarin bevinden zich 38 Duitsche

en 5 Latijnsche drie-, vier- en vijfstemmige liederen. Niet lang daarna ver-

schenen te Wittenberg, Neurenberg en Breslau dergelijke verzamelingen.

De groote opgang, dien het Duitsche lied maakte, was oorzaak, dat ook de

Katholieke kerk op dit gebied niet werkeloos bleef. Reeds 1537 verscheen

te Leipzig het door Mich. Vehe vervaardigde katholieke zangboek, met me-

lodieën van W. Heintz en Joh. Hofmann, en zoo won ook in de Ka-

tholieke kerk daar te lande het Duitsche gezang meer en meer veld.

In den regel waren deze koralen uit den aanvang der 16e eeuw vier-

stemmig, en de melodie lag, evenals bij de Latijnsche meerstemmige kerk-

muziekstukken, in den Tenor. Later gaven Johann Eccarden Hans Leo

Ha si er de meest gebruikelijke kerkwijzen vierstemmig in het licht, doch in

diervoege ingericht, dat, gelijk laatstgenoemde het uitdrukte, Txïirselhen in chrisUichen

Versammlungen von dem gemeinen Manne nehen dem Figural miigesungen wer-

den hönnten^'' of door Eccard zoodanig in harmonie gebracht, ndass die Ge-

meinden Discantu sogleich mit einstimmen und singen könnten.^'' Want ofschoon

de kunstzang nevens den gemeentezang voortbloeide, bleef eerstgenoemde der

gemeente toch steeds vreemd en onverstaanbaar, te meer, daar de protes-

tantsche componisten aanvankelijk ouder gewoonte de melodie aan den Tenor

toevertrouwden. Een Wurtembergsch geestelijke, Lucas Osiander (geb.

1534 te Neurenberg, gest. 1604 te Stuttgart) was de eerste, die het meer-

stemmige koraal voor het volk bevattelijker maakte, doordien hij den discant

doorgaande de melodie toevertrouwde en de harmonie zoo eenvoudig mogelijk
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maakte. In de voorrede zijner Geistliche Lieder und Psalmen, 1586 te Neu-

renberg verschenen, zegt hij o. a. : -^ein Lay^ so der Figuralmusih nicht he-

rlchtet, kann nicht mitüngen^ sondern muss allein znhören, derowegen ich Nach-

denkens gehabt, wie bei einer christlichen Gemeine eine solche Music einzurich-

ten ware, da gleichwohl vier Stimmen zusammen gingen und dennoch ein jeder

Christ wohl mitsingen hönnte. HaV derwegen, als zur Probe^ diese fünfzig

geistlichen Lieder und Psalmen mit vier Stimmen alle gesetzt, dass eine gantze

christliche Gemein', aiich junge Kinder^ mitsingen können und demnach diese

Music darneben zur Zierde dieses Gesanges, ihren Fortgang hat," En ver-

volgens : ))IcJi loeiss 2vohl, dass die Componisten sonsten geivöhnlich den Choral

im Tenor führen. Wenn man ober das ihut, so ist der Choral unter andern

Stimmen uuJcenntlich, der gemeine Mann verstehet nicht, was es für ein Psalm

ist und hann nicht mitsingen. Dartim habe ich den Choral in den Discant

genommen, damit er ja hennilich und jeder Lage mitsingen kann. In navol-

ging van O s i a n d e r gaf Samuel Marschall, van Basel, de melodieën

van het psalmboek van Lobwasser »««ƒ das gemeine Choral im Discant

gerichteV' in het licht. Behalve de reeds genoemde componisten Hasler en

Eccard, welke laatste een leerling van Orlando Lasso was, maakten

zich ten opzichte van het protestantsche koraal vooral verdienstelijk : Johann

Herrmann Schein (1586—1630), Johannes Rosenmüller (gest.

1683), Heinrich Albert (1604—1651), John Grüger of Krliger

(1598—1662) en John Schop of Schopp (geb. aanvang der 17e eeuw).

Van de componisten der 18e eeuw waren er velen, die zich tegen het deel-

nemen der gemeente aan den kerkzang verklaarden. Mattheson o. a. be-

weerde te dien opzichte ))der Gemeindegesang, als nur in einerlei Führung

ungekünstelter Stimmen bestehend, sei nur da, damit auch Unerfahrene und

Ungelehrte mit der blossen natürlichen Stimme Gott iobsn können, der Kiinst-

gesang aber sei der allein von Gott gebotene." Meest alle componisten uit

de eerste helft der 18e eeuw, met uitzondering van Bach, hebben geen ge-

zangen voor de gemeente geschreven. Bij Bach bereikt ook het koraal zijn

hoogsten bloei: zijn compositiën op dat gebied zijn door den verwonderlijken

rijkdom van harmonieën en door de karakteristieke stemvoering van aan-

grijpende schoonheid.

Dat de werken van Bach tijdens zijn leven geen groeten invloed uitoefen-

den op de richting der protestantsche kerkmuziek, moet hieraan geweten wor-

den, dat zij voor zijn tijdgenooten te diep en te ernstig waren. Eerst in den

aanvang der 19e eeuw, nadat vele pogingen tot verheffingen der protestant-

sche muziek in het werk gesteld waren, werden ook Bach 's koralen meer

en meer gewaardeerd.

Onder degenen, die tot bevordering dier muziek bijgedragen hebben, moet in de

U.

^
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eerste plaats genoemd worden H. G. Nageli, muziekhandelaar te Zurich,

die 1819 een bundel vierstemmige koralen uitgaf en al het mogelijke deed, om

het meerstemmig gezang bij de protestantsche godsdienstoefening in te voeren.

De Stuttgarter stichtsorganist K onrad Kocher volgde hem na: hij riep een

tijdschrift: Die Tonkunst in der Kirche, in het leven; bewoog de kerkelijke

overheid, zangscholen op te richten, en gaf, in vereeniging met Silcher en

Trech, Vierstimmige Gesange der evangelischen Kirche in einzelnen Stimmen,

alsmede een vierstemmig koraalboek, dat 221 melodieën bevat, in het licht.

De poging, om, in de plaats van het koraal met noten van gelijken duur,

het rhythmische koraal te stellen, ging van Beieren uit, alwaar de nieuwe

richting voorstanders vond in Tucher, Layriz, Zahn enKraussold.

Als vrucht der samenwerking van de drie eerstgenoemden ontstond 1855 het

Baierisches Lande&choralbuch mit 182 Melodien und einem Anhang von ^ Melo-

dien. Ook in andere deelen van Duitschland werden koraalboeken vervaardigd.

Aangaande de geschiedenis van den koraalzang in de Katholieke kerk leze

men het artikel kerkmuziek.

Rorb (.Tohann Friedrich), organist en klavierspeler, geb. in Beieren,

was omstreeks 1750 te Diestenhoven aangesteld en gaf 1756 te Neurenberg

een bundel klavierstukken in het licht.

Körber (Ignaz), hoornvirtuoos, geb. omstreeks 1744 te Mainz, bevond

zich omstreeks 1766 te Parijs, waar hij met den beroemden Punto(Stich)

wedijverde, en werd na zijn terugkomst in Duitschland tot kamermusicus te

Gotha benoemd, waar hij 1795 een muziekhandel oprichtte en in den aan-

vang der 19e eeuw stierf. Zijn compositiën bestaan in hoornsolo's en duetten.

Koriana, Grieksche dichteres en zangeres, 'ook om haar schoonheid be-

roemd, leefde omstreeks 500 v. Ghr. Volgens Plutarchus behaalde zij in

muzikale wedstrijden vijf maal de overwinning op Pindarus. In het gym-

nasium harer geboortestad Tanagra werd na haar dood een standbeeld voor

haar opgericht.

Körner (Gotthilf Wilhelm), geb. 3 Juni 1809 te Teicha bij Halle

a. d. S., ontving onderricht in de muziek van J. J. Muller en Geb har di

,

vestigde zich als muziekonderwijzer te Halle en richtte aldaar 1837 de eerste

muziekschool op. Een jaar later begaf hij zich naar Erfurt, waar hij een

boek- en muziekhandel begon, die nog heden bestaat. Hij legde zich bijzon-

der toe op de uitgave van orgelmuziek en richtte 1844 een muziektijdschrift

:

TJrania, op, dat de bevordering van orgelmuziek ten doel had. Hij stierf

3 Jan. 1865 te Erfurt.

Körner (J o h a n n Wilhelm Friedrich), klavierspeler en fluitist, leefde

omstreeks 1800 als muziekonderwijzer te Kassei en gaf vele compositiën in

het licht.
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Körner (J. G-.), componist, leefde omstreeks 1830 te Petersburg. Van zyn

werken zijn in druk verschenen strijkquartetten, quintetten, klaviersonates enz.

Korsoff, Russisch zanger, is op dit oogenblik aan een theater te Peters-

burg verbonden. Hij bezit een schoone barytonstem. Zijn zangstudiën vol-

bracht hij in Italië. Telken jare geeft hij eenige concerten, waarin hij zijn

landgenooten met de buitenlandsche, hoofdzakelijk Fransche, muziek bekend maakt.

Kozakkendaos (Ital. : alla cosagca), een nationale danswijze der Kozak-

ken, welker melodie uit twee herhalingen van acht maten, | in tamelijk ge-

zwinde beweging, bestaat. De melodie is meestal in een kleine terts-toon-

soort geschreven, met scherpe uitwijkingen naar groote terts-toonsoorten.

Koschat (Thomas), geb. 8 Aug. 1845 te Viktring bij Klagenfurt, be-

zocht de Weener universiteit, ten einde in de chemie te studeeren, doch verbond

zich, op raad van den hofkapelmeester Heinr. Esser, als korist aan de

Opera aldaar, aan welk theater hij later koordirecteur werd. In het jaar 1873

trok hij de aandacht van het publiek door zijn naïeve liederen in den Carin-

tischen volkstoon. Met eenige kameraden vormde hij 1875 het Karntner-

quintet, met hetwelk hij zoowel te Weenen, als op concertreizen, groeten op-

gang maakte. Zeer populair werden zijn compositiën : Am Wörtliersee, Eine

Bauernhochzeit in Karnten en Kirchtagslieder. Op verlangen van de directie

der k. k. Opera vereenigde hij zijn meest geliefde compositiën tot een zang-

spel : Am Wörtliersee, dat te Weenen en in de provincie op vele tooneelen

met bijval vertoond werd.

Kosleck (Julius), trompetvirtuoos, geb. 3 Dec. 1835 te Naugard in Pom-

meren, kwam op zeventienjarigen leeftijd in dienst bij het muziekcorps van

het tweede garderegiment te Berlijn en werd na twaalfjarigen dienst konink-

lijk kamermusicus te Berlijn, Met bijzondere vlijt legde hij zich op de beoe-

fening van sommige, voor onmogelijk gehouden trompetpassages in de parti-

turen van oude meesters toe en maakte bij de uitvoering van B a c h ' s en

Hand el 's werken de verbazing der kenners gaande. Met eenige andere

blazers richtte hij 1871 een cornetquartet op, dat later den titel van keizer-

lijk cornetquartet verkreeg en voor hetwelk hij vele liederen en andere

werken van beroemde meesters arrangeerde. Dit quartet maakte vele kunst-

reizen, o. a. naar Amerika, en verwierf overal groeten bijval. Sedert 1873

is K. leeraar aan de Hochschule te Berlijn.

Kosmowski, orgelmaker te "Warschau, in de 18e eeuw, vervaardigde o. a.

1721 een orgel voor de kapel van St. Maria van Gzenstochowa.

Kosslowsky (Joseph), ook Koloffki en Kozlowski geschreven, com-

ponist, geb. 1757 te Warschau, w_is k:\p3hn ;ester v.in Stanislaus Au--

gustus Poniatowski, den laatsten koaing van Polen, mei wieii hij 1796

te Petersburg kwam. Na den dood zijns vorsten werd hij muziekdirecteur

25*
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aan het hoftheater en inspecteur der keizerlijke kapel aldaar. Tsaar Alexan-

der I schatte hem en zijn compositiën zóó hoog, dat hij hem, toen hij 1821

tengevolge van een beroerte gepensiormeerd moest worden, den titel van

staatsraad verleende. Als zoodanig stierf K. 27 Febr. 1831. Van zijn vele

compositiën zijn slechts Fransche en Italiaansche liederen, alsmede een reeks

Polonaisen voor klavier en voor orkest en een Requiem in druk verschenen.

Kossmaly (Karl), componist, orkestdirecteur en schrijver over muziek,

geb. 27 Juli 1812 te Breslau, ontving aldaar het eerste onderricht in de

muziek en zette zijn studiën te Berlijn voort onder leiding van Ludw. Ber-

ger, Zelter en Bernh. Klein. Van 1830—38 was hij muziekdirecteur

aan de vereenigde tooneelen van Wiesbaden en Mainz en werd in laatstge-

noemd jaar kapelmeester aan de Opera te Amsterdam. Van 1841—44 was

hij te Bremen en te Detmold als kapelmeester werkzaam, ging vervolgens

naar Breslau, van daar naar Stettin, en vestigde zich in laatstgenoemde stad.

Van zijn compositiën, bestaande in symphonieën, ouvertures en andere instru-

mentale en vokale werken, zijn slechts liederen en gezangen in druk versche-

nen. Als schrijver is hij bekend door vele artikelen in de Neue Berliner

Musihzeitung, de Neue Zeitschrift für Musik en de Stettiner Zeitung, alsmede

door de volgende geschriften : üeher die Anwendung des Programms zur Er-

Mdrung musikalischeir Composifionen (Stettin, 1858), Ueher RicJiard Wagner,

een tegen den meester gericht pamflet (Leipzig, 1874), en Mozart's Opern etc.

(Leipzig, 1848).

Koster, geboren Schle^el (Louise), zangeres, aangenomen kind van het

echtpaar Schlegel, geb. 22 Febr. 1823 te Lubeck, ontving 1836—38 zang-

onderricht bij P o h 1 e n z te Leipzig en werd vervolgens aan den stadsschouw-

burg aldaar verbonden. Van daar ging zij 1840 naar de koninklijke Opera

te Berlijn en vervolgens naar den hofschouwburg . te Schwerin, waar zij met

den schrijver Hans Koster in het huwelijk trad. Van 1844—45 zong zij

te Breslau en kwam 1847 weder te Berlijn, waar zij 1850 koninklijke kamer-

zangeres werd en tot 1863 een sieraad van het tooneel bleef.

Kothe (Bern hard), componist, geb. 12 Mei 1821 te Gröbnig in Silezië,

ontving zijn opleiding in de muziek te Breslau en later te Berlijn, van S. W.

Dehn. Hij werd 1851 zangonderwijzer aan het gymnasium te Oppeln, 1869

koninklijk muziekdirecteur te Breslau. Hij maakte zich aldaar zeer verdienstelijk

ten opzichte van de katholieke kerkmuziek door het oprichten van de Silezische

Caecilia-vereeniging. Van zijn werken zijn in druk verschenen: Ahriss

einer MusikgescJiichte (Leipzig, Leuckart, 1877), Die Musik in der Katkolischen

Kirche, Musica sacra en Eine Gesanglehre, alsmede vele liederen, kerkgezan-

gen en stukken voor orgel.

Kothe (Aloys), broeder van den vorige, geb. 3 Oct. 1828 te Gröbnig in
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Silezië, word 1860 organist te Braunsberg in Oost-Pruisen en 1863 leeraar

in de muziek aan het seminarie te Breslau, waar hij 13 Nov. 1868 stierf.

Van zijn compositiën zijn kerkmuziekstukken en Hederen in druk verschenen.

Kothe (Wilhelm), Lroeder van den vorige, geb. 8 Jan. 1831 te Gröb-

nig, werd 1863 muziekonderwijzer aan het seminarie van Liebenthal in Sile-

zië, 1871 aan dat van Habelschwert. Hij schreef een vioolschool en een

zangleer, liederen, klavierstukken en een verhandeling : Friedrich der Grosse

als Musiker.

Kott (Franz Friedrich), klavierspeler en organist, geb. 15 April 1808

te Klein-Zbieschitz in Bohème, ontving zijn opleiding aan het conservatorium

te Praag en vestigde zich te Brünn, waar hij organist aan den Dom werd.

Van zijn compositiën werd de opera Ziszkas Eiche 1842 en 1843 met bijval

te Brünn vertoond. Ook schreef hij Missen, Oratoria, Cantates, Ouvertures

en andere compositiën.

^ Kotte (Johann Gottlieb), clarinettist, geb. 29 Sept. 1797 te Rath-

mannsdorf bij Schandau, ontving te Dresden onderricht van Lauterbach

en werd aldaar 1817 tot lid der koninklijke kapel aangesteld. Hij maakte

vele kunstreizen en werd wegens zijn voortreffelijk spel beroemd. Hij stierf

1857 te Dresden.

Köttlitz (Adolph), violist en componist, geb. 27 Sept. 1820 te Trier,

ontving onderricht van den muziekmeester aan den Dom, Fischer, aldaar,

maakte vele kunstreizen en bekleedde achtereenvolgens de betrekking van con-

certmeester te Koningsbergen, Breslau en Uralsk in Rusland. Op laatge-

noemde plaats kwam hij 26 Oct. 1860 bij gelegenheid van een jachtpartij

om het leven. Zijn compositiën, van welke slechts weinige gedrukt zijn, moe-

ten van zeer groot talent getuigen.

Rottowsky (Georg Wilhelm), fluitist, geb. 16 Mei 1735 te Berlijn,

was een der beste leerlingen van Quantz. Hij stierf 1785 als eerste flui-

tist aan de hofkapel te Dessau.

Kotzelnch (Johann Anton), in het Boheemsch Kozeluch gesehreven,

componist, geb. 13 December 1738 in het stadje Wellwarn in Bohème, was

I muziekdirecteur aan de Kruisheerenkerk te Praag en later, 1784, Domkapel-

i meester aldaar. Hij stierf 3 Febr. 1814. Van al zijn in Bohème zeer ge-

roemde Missen, Motetten, Litanieën, Oratoria en Vespers is niets in druk

verschenen.

Kotzelucll (Leopold), neef van den vorige, geb. 1754, volgens anderen

1748, te Wellwarn, ontving zijn opleiding in de muziek te Praag, waar hij

1771 een ballet voor den nationalen schouwburg componeerde, en wel met

zoo goed gevolg, dat hem in de zes volgende jaren de compositie van 24 andere
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balletten werd opgedragen. Te Weenen, waarheen hij zich 1778 begeven

had, werd hij klavieronderwijzer van de aartshertogin Elisabeth en van

den adel. Toen Mo z art 1781 Salzbnrg verliet, bood de aartsbisschop K.

diens post aan met verhoogd salaris. Doch K. weigerde, op grond, dat hij

te Weenen een voordeeliger betrekking had. Zijnen vrienden deelde hij echter

mede, dat hij geweigerd had, omdat hij vreesde, dat de aartsbisschop, die

zelfs een zoo groot man als Mo z art onwaardig behandeld had, hem zeker

nog lomper zou bejegenen. De eerbied jegens Mozart, in deze woorden

uitgedrukt, strookte echter weinig met K's latere bewering, dat de ouverture

van Bon Juan vol fouten was, en dat Mozart in zijn ouverture van Die

Zauierjlöte )^getracht had te schrijven als een geleerd man." Hij volgde Mo-

zart op als keizerlijk ))Hofcompositeur" en kamerkapelmeester, met eenjaar-

geld van 1500 gulden. Als zoodanig stierf hij 7 Mei 1818 te Weenen. Be-

halve opera's, oratoria en balletten, heeft hij een gxoot aantal klaviercompo-

sitiën geschreven.

Kotzolt (Heinrich), zanger en zangmeester, geb. 26 Aug. 1814 te

Schnellenwalde in Silezië, werd 1836 te Berlyn aan het Königstadter-

theater, 1838 aan den stadsschouwburg te Dantzig, verbonden, maakte ver-

volgens kunstreizen door Oost- en Westpruisen en werd 1842 eerste bassist

aan het Domkoor te Berlijn. Hij werd 1860, tengevolge van Neithardt's

dood, tweede directeur van het Domkoor, 1866 koninklijk muziekdirecteuren

1874 Hd van de Kroonorde. Als zangmeester aan vele scholen heeft hij een

leerboek uitgegeven, dat 1876 een zesden druk beleefde, alsmede een verza-

meling liederen voor scholen. Ook vele vocale compositiën zijn van hem in

druk verschenen.

Kotzwara (Franz), ook K o c z w a r a geschreven, klavierspeler, violist en

componist, geb. omstreeks 1750 te Praag, waar hij een zeer goede muzikale

opleiding ontving, bevond zich 1790 in Ierland en werd vervolgens lid van

Gallini's orkest in het King's Theatre te Londen. Hij maakte 2 Sept.

1791 door ophanging een einde aan zijn leven. Onder zijn compositiën be-

vindt zich een stuk voor klavier, viool en violoncel, getiteld : The lattle of

Prague, dat te Londen grooten opgang maakte.

Rozlowsky (Ignaz Plat o), klavierspeler, geb. 1786 te Winicza in Po-

doüë, kwam op jeugdigen leeftijd te Petersburg, waar John Field zijn leer-

meester werd. Onderricht gevend leefde hij achtereenvolgens te Winicza,

Warschau, Petersburg, Moskou en Odessa. Hij stierf 1859 te Warschau.

Onder zgn compositiën bevindt zich een klavierschool en een verzameling

Poolsche liederen.

Rozlowsky (Joseph), z. kosslowsky.

Kozmanczky (Wen zei), Boheemsch componist, geb. 1608 te Czaslau,
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was van 1644 tot 1653 niuzielidirecteur aan de Stephaans-keik te Praajr.

Zijn compositiën bevinden zich in het kerkarchief aldaar.

Kracher (Johann Matthias), componist, geb. 30 Jan. 1752 te Mattig-

hofen aan den Inn, was op verschillende plaatsen als cantor werkzaam en

werd 1772 stichtsorgunist te Seekirchen bij Salzburg, waar hij omstreeks 18'27

stierf. Hij schreef zeer vele kerkmuziek.

Kraff (MichaeJ), Duilsch componist, geb. omstreeks 1580 in Franken,

is bekend door de volgende werken: Die Netin Musen, mit acht Sümmen

und Generalhass (Dillingen, 1616); Missae 12 voc, (1624) en Sacrae con-

centus 2, 3, 4—7 voc.

Karfft (Frangois Joseph), componist, geb. 22 Juli 1721 te Brussel,

was eerst koorknaap te Gent en later muziekonderwijzer te Brussel. Omstreeks

1768 verkreeg hij de betrekking van kapelmeester aan de St. Ba v o-kerk te

Gent en stierf aldaar 18 Jan. 1795. Een volledige lijst zijner taliijke com-

positiën vindt men bij Fétis (^Biogr. Univ.).

Hrafit (Frangois), bloedverwant van den vorige, geb. 3 Oct. 1738, was

naar alle waarschijnlijkheid kapelmeester te Brussel. Aangaande zijn com-

positiën is men in twijfel, daar vele er van aan den vorige toegeschreven

worden. Fétis toont echter op overtuigende gronden aan, dat eenige dezer

compositiën door den hier genoemden K. geschreven zijn.

Kraft (Anton), violoncel virtuoos, geb. 1751 te Bokszan in Bohème, ont-

ving te Praag onderricht van den beroemden violoncellist Wem er. Aan-

vankelijk voor de rechtsgeleerdheid bestemd, wijdde hij zich later geheel aan

de kunst en werd, nadat hij eenigen tijd aan de Weener hofkapel werkzaam

was geweest, door toedoen van Haydn lid der kapel van den vorst van

Eszterhazy te Eisenstadt. Na ontbinding der kapel, 1790, ging hij naar

Weenen terug, waar hij achtereenvolgens aan de kapellen van de vorsten

Grassalkowitz en Lobkowitz verbonden werd. Hij stierf aldaar 28 Aug.

1820. Van zijn compositiën zijn sonates, duetten en andere stukken voor zijn

instrument in druk verschenen. Een door hem gecomponeerd violoncelconcert

ging langen tijd door voor een nagelaten werk van Haydn.

Kraft (Nicolaus), violoncelvirtuoos, zoon van den vorige, geb. 14 Dec.

1778 te Eisenstadt, speelde reeds op zesjarigen leeftijd voor den vorst van

Eszterhazy een concert van zijn vader, dien hij twee jaren later op kunst-

reizen naar Ofen, Presburg, Weenen en Dresden begeleidde. Nadat hij zijn

studiën bij L. D u p o r t te Berlijn voortgezet en in verschillende steden van

Duitschland als solist groeten opgang gemaakt had, werd hij 1809 solovio-

loncellist aan de Keizerlijke Opera te Weenen; 1814 verbond de koning van

VVuitemberg hem aan zijn kapel. Met Hummel maakte hij 1818, met zijn

zoon Friedrich (gtb. 12 FeLr. 1807) 1821 een kunstieis. Hij werd 1834
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gepensionneerd. Onder zijn leerlingen behooren Merk, Biriibach en graaf

Wi elhorsk y.

Kragen (Karl Philipp Heinrich), klavierspeler en muziekonderwijzer

geb. 17 Mei 1797 te Dresden, richtte aldaar 1822 een muziekschool volgens

Logier's methode op, welke de goedkeuring van vele kunstenaars, o. a. van

K. M. von We her en van Morlacchi, wegdroeg. Reeds vroegtijdig moest

hij de loopbaan van virtuoos verlaten, daar twee vingers zijner linkerhand

verlamd waren. Met destemeer ijver legde hij zich op het muziekonderwijs

toe. Tal van goede leerlingen kwamen uit zijn school te voorschijn, en 1853

verkreeg hij den titel van hofpianist. Van zijn werken worden Polonaises

en arrangementen van klassieke compositiên geroemd. Hij stierf 14 Febr. 1879.

Krahmer (Johann Ernst), hobovirtuoos, geb. 30 Maart 1795 te Dres-

den, ontving zijn muzikale opleiding in militairen dienst, werd 1815 eerste

hoboïst aan de keizerlijke Opera te Ween en en 1822 ook kamermusicus aldaar.

Hij stierf 16 Jan. 1837. Van zijn compositiên voor hobo is niets gedrukt;

wel zijn stukken voor de Gzakan (stokfluit) van hem in druk verschenen,

voor welk instrument hij ook een methode heeft geschreven.

Krakamp (Emanuel), fluitist en componist, geb, 3 Febr. 1813 te Pa-

lermo, trad in bijna alle groote steden van Europa als solist op en werd 1860

te Napels leeraar aan het conservatorium Albergo dei pover i. Hij heeft

voor de fluit 255 stukken geschreven, die allen in druk verschenen zijn ; voorts

leerboeken voor het clarinet-, hobo- en fagotspel, die in alle conservatoria van

Italië ingevoerd zijn.

Krakowiak (Fr.: cracovienne), Poolsche danswijze in tweekwarts-maat,

hoofdzakelijk bij de boeren in den omtrek van Krakau in zwang.

Kral (W enz el), omstreeks 1800 violist aan de Opera te Praag, was als

toonkunstenaar gunstig bekend.

Kral (Johann), altviolist aan de keizerlijke Opera te Weenen, legde zich

ook op het bespelen der Viole d'amour toe en gaf een Anleitung znm Spiele

der Viole cVamour (Weenen, 1872) in het licht.

Krall (Emilie), zangeres, geb. 1835 te Weenen, liet zich met goed ge-

volg te Hanover, Hamburg, Berlijn, alsmede in verschillende steden van En-

geland hooren. Te Dresden werd zij 1856 aan het hoftheater verbonden, trad

1859 met den tooneelspeler Franz Jauner in het huwelijk en volgde haar

man naar Weenen, waar deze achtereenvolgens directeur van het Karl-

theater, van de Groote Opera en van het voor hem en anderen zoo nood-

lottige Ringtheater werd. Na haar huwelijk trad zij nog slechts zelden

als zangeres op.

Kramer (H.), instrumentenmaker, leefde te Weenen in den aanvang der

17e eeuw. Een door hem vervaardigde Viola di bordone met het jaartal
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1717 bevindt zich in de instrumentenverzameling der Gesellschaft der

Musikfreunde aldaar.

Kramer, Duitsch orgelmaker, geb. 1731 te Hafner-Neuhaus in Wurtem-

berg, vestigde zich te Bamberg, waar hij op het laatst der 18e eeuw stierf.

Vele nuttige uitvindingen op het gebied van den orgel- en klavierbouw heeft

men aan hem te danken.

Kramer (Johann Paul), klaviermaker, geb. 1743 te Jüchsen in Thu-

ringen, vestigde zich 1772 te Göttingen, waar zijn klavierfabriek zeer gunstig

bekend werd. Er waren in de laatste helft der 18e eeuw in Duitschland

weinige klavieren zoo beroemd als de zijne. Sedert 1786 bouwde hij ook

Fortepiano's in vleugelvorm. Hij stierf 1819 te Göttingen. — Zijn zonen,

Johann Ghristian Friedrich en Georg Adam, zetten de fabriek voort.

Kramer (Traugott), violist en componist, geb. 19 Nov. 1818 te Koburg,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag, werd hofmusicus,

later (1854) concertmeester aan de hertogelijke kapel te Koburg en Gotha

en eindelijk kapelmeester in beide steden. Zijn compositiën bestaan in syra-

phonieën, ouvertures, strijkquartetten, vioolstukken, liederen en gezangen.

Kramershof (Johann Wilhelm), Duitsch orgelmaker, vestigde zich

1801 te Dusseldorp. Zijn meesterstuk is het groote orgel in de Lambertus-

kerk te Oldenburg.

Kranz (Johann Friedrich), vioolvirtuoos, geb. 1754 te Weimar, ont-

ving onderricht van den concertmeester Göpfer aldaar en zette zijn studiën

in Italië voort. In zyn vaderland teruggekeerd, werd hij 1789 tweede con-

certmeester aan de hofkapel te Weimar. In plaats van Zumsteeg werd

hij 1803 kapelmeester te Stuttgart, waar hij 1807 stierf. Onder zijn com-

positiën bevinden zich koren voor Der Gross-Copkta van Go e the en andere

tooneelmuziek, alsmede een concert voor altviool.

Krascropolsky, Poolsch componist uit dezen tijd, schreef o. a. de opera

Lesta, die eenige jaren geleden in Rusland vertoond werd.

Krans (Joseph Martin), componist, geb. 1756 te Mannheim, ontving

onderricht in de muziek van den ablé V o gier en maakte 1784 op kosten van

koning Gustaaf III van Zweden een kunstreis naar Italië. Twee jaren

later nam de koning hem als zijn hofkapelmeester mede naar Rome, Weenen

en Parijs. In laatstgenoemde stad componeerde hij een Zweedsche opera,

Bido en Aeneas^ welke 1790 met goed gevolg te Stockholm vertoond werd.

Hij stierf reeds 15 Dec. 1792, niet lang nadat zijn koninklijke beschermer

vermoord was, voor wiens dood hij een Treurcantate geschreven had. Vele

compositiën van hem zijn in druk verschenen.

Krans (Robert), tenorzanger, geb. 1815 te Weenen, was aanvankelyk

schilder; doch daar hij een buitengewoon schoone stem had, wijdde hij zich,
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op raad zijner vrienden, aan de muziek. Hij was van 1839 tot 1846 aan

de hofopera te Weenen verbonden, ging vervolgens naar Berlijn, waar hij

grooten opgang maakte, en keerde 1851 weder naar Weenen terug, om op

nieuw de schilderkunst ter hand te nemen, maar toch ook om als zanger

werkzaam te blijven.

Krause, koninklijk instrumentenmaker te Berlijn omstreeks 1796, vervaar-

digde allerlei soorten van inventiehoorns.

Kranse (Anton), klavierspeler en componist, geb. 9 Nov. 1834 te Geit-

hain in het koninkrijk Saksen, was een leerling van Spin dier en Fr.

Wieck en bezocht later het conservatorium te Leipzig. Hij werd 1859

muziekdirecteur te Barmen. Van zijn in druk verschenen werken verdienen

vooral études en sonates voor klavier vermeld te worden. Ook is van hem

kerkmuziek bekend.

Krause (Christian Gottfried), componist en schrijver over muziek,

geb. 1719 te Winzig in Silezië, gest. als hofraad te Berlijn, 21 Juli 1770,

componeerde een groot aanial instrumentale muziekstukken, leverde bijdragen

in de KrUische Bdtrdge van Marpurg en schreef een boek : Von der musika-

lischen Poesie (Berlijn, 1753).

Krause (Eduard), geb. 15 Maart 1837 te Swinemunde, ontving onder-

richt in het klavierspel van Fr. K r o 1
1

, in de harmonieleer van M o r i t z

Hauptmann, en vestigde zich 1862 als muziekonderwijzer te Stettin. Zijn

compositiën bestaan in Motetten, Koren en Liederen.

Krause (Emil), klavierspeler en componist, geb. 1840 te Hamburg, stu-

deerde 1858—60 aan het conservatorium te Leipzig en componeerde kamer-

muziek en liederen.

Krause (Friedrich), hoboïst, geb. in Saksen, ontving onderricht in de

muziek te Merseburg, van F. Braun, trad 1827 in Nederlandschen dienst,

bij het muziekcorps van het 17e regiment infanterie, en vestigde zich 1839

te Amsterdam. Langen tijd was hij lid van de voornaamste orkesten der

hoofdstad.

Krause (Johann Heinrich), organist, geb. 1682 te Kanth in Silezië,

gest. 1754 als opperorganist aan den dom te Breslau. '

Krause (Karl Joseph), clarinetvirtuoos, geb. 15 Juli 1775 te Forsta in

de Neder-Lausitz, was 1798 in de kapel van graaf Roder te Hohlstein, later

in die van graaf Hoym te Breslau werkzaam en werd 1813 kapelmeester

van het eerste garderegiment te Potsdam.

Krause (Johann Gottlieb), broeder van den vorige, geb. 31 Juli 1777

te Guben, bespeelde vele instrumenten, als : viool, waldhoorn, clarinet, basset-

hoorn, hobo en fagot, met groot talent. Omstreeks 1805 trad hij in staatsdienst.

Krause (Theodor), zanger en componist, geb. 1 Mei 1833 te Halie a. d. S.,
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studeerde te Berlijn onder leiding van Ed. Mantius en MartinBlumner
en liet zich op vele concerten in Duitschland met gunstig gevolg hooren. Hij

werd hoofdonderwijzer aan een der gemeentescholen van Berlijn, zangonder-

wijzer aan de kadettenschool en directeur van een vereeniging voor kerk-

muziek a capella. Gecomponeerd heeft hij strijkquartetten, liederen en meer-

stemmige gezangen.

Erauss (Benedict), componist uit de 18e eeuw, geb. op het gebied van

Salzburg, was muziekdirecteur in dienst van hertog C 1 e m e n s van Beieren

en kwam 1785 aan het hoflheater te Weimar. Hij stierf in den aanvang

der 19e eeuw. Van zijn compositiën zijn bekend: het oratorium Die Pil-

grime auf Golgotka, de cantate Die Schöpfung, de operette Amors Zufalle,

symphonieën, andere instrumentale werken, liederen en gezangen.

Kranss (Theo dor), organist en componist, geb. 1827 te Gunzenhausen,

gaf vele orgelcompositiên in het licht.

Kranss (Gottfried Gebhard), hoornist en violoncellist, geb. 6 Dec.

1751 te Aaien, werd lid der hofkapel te Stuttgart, maakte 1778 een kunstreis

door Duitschland en Zwitserland, werd 1785 stadsmusicus te Ulm en stierf

aldaar 16 Oct. 1808.

Kranss (Marie Gabriellej, zangeres, geb. 23 Maart 1842 te Weenen,

ontving haar opleiding aan het conservatorium aldaar en behoorde tot de beste

leerlingen van mevrouw Marchesi. Zij trad 1860 voor het eerst in de kei-

zerlijke Opera aldaar op en maakte in rollen als Bert ha {Prophete), Alice

(Eoiert), Pamina [Zaïiberfiötè) , Agathe {FreiscJiütz), Elisabeth {Tann-

haiiser), El sa {LoJtengrin), Donna Anna en Donna Elvira {Don Juan),

groeten opgang. Tot 1866 bleef zij aan dat theater verbonden en nam daarna

een engagement aan de Italiaansche Opera te Parijs aan. De aanwezigheid

van Patti in Frankrijks hoofdstad was oorzaak, dat zij aanvankelijk niet naar

waarde geschat werd ; doch toen zij in een volgend seizoen te Parijs terugkwam

was haar succes volkomen. Tengevolge van den Fransch-Duitschen oorlog

verliet zij Parijs 1870, zong 1872 te Napels, 1873 te Milaan, in beide welke

steden zij grooten opgang maakte, en keerde 1874 naar Parijs terug, waar

zij ditmaal als eerste zangeres aan de Groote Opera verbonden werd. Aan

dat theater is zij nog heden werkzaam.

Kransshaar (Otto), componist en schrijver over muziek, was te Kassei

gevestigd en gaf eenige liederen en gezangen in druk, alsmede twee verhan-

delingen : Construction der gltichschwelenden Temperatur ohne Scheïblersche

Stimmgaleln (1838) en Der accordlicJie Gegensatz und die Begriindung der

Scala (1852). Hij stierf 23 Nov. 1866.

Krebs (Friedrich), Duitsch orgelmaker, leefde op het einde der 15e eeuw.

Krebs (Johann Baptist), tenorzanger, geb. 12 April 1774 te Villingen
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in Baden, was langen tijd aan de hofopera te Stuttgart verbonden, waar hij

2 Oct. 1851 stierf. Hij was ook een goed contrapuntist en vertaalde vele

oratorium- en operateksten.

Krebs (Johann T o bias), organist en componist, geb. 1690 te Heichel-

heimb, nam te Weimar onderricht bij Joh. Seb. Bach enwerdl7'21 orga-

nist te Buttstadt. Hij schreef vele kerkmuziek. — Zijn zoon, Johann Lud-
wig, geb. 10 Oct. 1713 te Buttelstadt, kwam 1726 op de Thomasschool te

Leipzig en was gedurende negen jaren de lievelingsleerling van Joh. Seb.

Bach. Hij studeerde 1735 aan de universiteit aldaar in de philosophie,

werd 1737 organist te Zwickau, vervolgens te Zeitz en eindelijk, 1756, hof-

organist te Altenburg, waar hij omstreeks 1780 stierf. — Ook zijn kinderen,

Ehrenfried Christian Traugott en Johann Gottfried, waren

toonkunstenaars. Eerstgenoemde volgde zijn vader op als organist te Altenburg.

Krebs (Karl August), klavierspeler, componist en orkestdirecteur, geb.

16 Jan. 1804 te Neurenberg. Hij heette eigenlijk Miedcke, doch na den

dood zijner ouders werd hij door den hierboven genoemden Joh. Baptist

Krebs als kind aangenomen. Hij toonde reeds op jeugdigen leeftijd grooten

aanleg voor de muziek en speelde op zijn zesde jaar de klavierconcerten van

Mozart, Dussek, Ries e. a. in het openbaar; op zijn zevende jaar com-

poneerde hij een zangspel, Feodore, tekst van Kotzebue. In het jaar 1825

vertrok hij naar Weenen, waar hij zijn studiën onder leiding van Seyfried

voortzette en 1826 derde kapelmeester aan de Opera werd. Hij bracht

aldaar 1830 zijn opera Silva oder die Macht des Gesanges, 1834 ook Agnes^

der Engel von Augsburg ten gehoore, welke werken een gunstig onthaal von-

den. Ook zijn liederen en klaviercompositiën maakten destijds veel opgang.

Hij werd 1850 tot hofkapelmeester te Dresden benoemd en 1871 als zoo-

danig op pensioen gesteld, doch bleef directeur der koninklijke kerkmuziek

en stierf 16 Mei 1880.

Krebs (M a r y) , klavierspeelster, dochter van den vorige, geb. 5 Dec. 1 851

te Dresden, ontving onderricht in de muziek van haar ouders, liet zich reeds

op negenjarigen leeftijd in het openbaar hooren en begon een jaar later kunst-

reizen te maken. Zij trok door Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Ne-

derland en België en bezocht zelfs 1871, in gezelschap harer moeder, (z. hier-

onder) de Vereenigde Staten. Zij behoort tot de beste klavierspeelsters van

dezen tijd.

Krebs-Michalesi (Aloyse), zangeres, geb. 29 Aug. 1826 te Praag, trad

1843 voor het eerst te Brünn op, als Donna Elvira {Bon Juan), werd

1846 aan den stadsschouwburg te Hamburg en 1849 aan de hofopera te

Dresden verbonden, waar zij 1850 met Karl August Krebs in het hu-

welijk trad. Zij begeleidde 1871 haar dochter Mary naar Amerika en ver-
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wierf aldaar als zangeres grooten bijval. Te Dresden teruggekeerd, wijdde zij

zich aan het muziekonderwijs.

Krebskanon, Hoogd., kreeftcanon (canon cancrizans), een canon die

zoodanig ingericht is, dat de eerste stem, nadat zij de melodie, zooals gewoon-

lijk, van links naar rechts voorgedragen heeft, diezelfde melodie van rechts

naar links kan voordragen, terwijl de volgende stem haar op de gewone wijze

laat hooren.

Rreibe (Johann K onrad), componist, geb. 15 Aug. 1722 te Gotha

was kapelmeester van den vorst Friedrich Albrecht van Bernburg en

richtte de hofkapel te Ballenstadt op, voor welke hij vele compositiën ver-

vaardigde.

Kreibe (Benjamin Felix Friedrich), zoon van den vorige, geb.

3 April 1772 te Ballenstadt, werd reeds 1787 violist, later concertmeester

aan de hofkapel aldaar en eindelijk, 1834, hofkapelmeester. Zijn compositiën

bestaan in vioolmuziek.

Kreibich of Rreibig (Franz), vioolvirtuoos, geb. 1728 te Zwickau in

Bohème, maakte 1750 als violist opzien te Weenen en werd 1770 directeur

der keizerlijke kamermuziek aldaar. Aangaande zijn talent als leider van het

orkest vermeldt het Jahrhuoh der Tonkunst van 1796: „Wenn er sein Or-

chester dirigii"t, dann sind alle Bogen nur ein Bogen, alle Töne nur ein Ton,

und alles scheint von gleichem Feuer belebt zu sein. Da geht nicht die

kleinste Nuance verloren, das unmerklichste Piano schwebt in der genauesten

Stufenfolge zum höchtsen Forte, oder springt durch die starkste Schwung-

kraft von Extremitat zur Extremitat, je nachdem es die Gelegenheit erfor-

dert." — Hij stierf 3 Dec. 1797 te Weenen en liet, behalve een groot ver-

mogen, een kostbare verzameling violen na.

Kreipl (Joseph), tenorzanger en liederencomponist, geb. 1805 in Oosten-

rijk, was achtereenvolgens te Hamburg, Schwerin en Linz gevestigd en stierf

1866 te Weenen. Zijn lied Das Mailüfterl, gedicht van Kleshei m, is zeer

populair geworden.

Kreissle von Helborn (Heinrich), beambte aan het ministerie van ünan-

tiën in Oostenrijk, gest. 6 April 1809, in den ouderdom van 45 jaren, is op

muzikaal gebied bekend door zijn biographie van Franz Schubert (Wee-

nen, 18G5) en door een kleinere levensschets van dezen meester (Weenen, 1861).

Kreissmann (Karl), zangonderwijzer, geb. 1823 te Frankenhausen in Thu-

ringen, was 1839—42 violist bij de vorstelijke kapel te Rudolstadt, begaf

zich echter van daar naar Dresden, Weenen en Milaan, om den zang te be-

oefenen, en vertrok 1848 naar Boston, waar hij als onderwijzer aeer ge-

zocht was.

ïireitll (Karl), fluitvirtuoos, leefde op het keerpunt der 18» en 19e eeuw
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te Weeiien, waar hij 1809 stierf. Behalve een methode voor fluit en een

Anweisimg^ wie alle Töne auf dei' Flöte traversïere richtig zu nehmen sind,

gaf hij ongeveer 120 conapositiën voor zijn instrument in het hcht.
V

Krejci (Joseph), directeur van het conservatorium te Praag, geb. 6 Febr.

1822 te Milostin in Bohème, ontving het eerste onderricht van Joseph

Kuthan, stadsmusicus te Rakowitz, en zette zijn studiën te Praag voort

onder leiding van Vitasek en later van Joseph Proksch. Hij werd 1844

organist aan de Kruisheerenkerk te Praag en deed in die betrekking veel tot

bevordering der toonkunst. Op zijn kunstreizen door Duitschland kwam hij

in aanraking met vele uitstekende toonkunstenaars, die allen met groeten lof

van zijn orgelspel gewaagden. Hij werd 1853 koordirecteur aan de Kruis-

heerenkerk, 1858 directeur der Prager orgelschool en 1865 directeur van het

conservatorium daar ter stede, in welke betrekking hij nog heden werkzaam

is. Van zijn compositiën zijn tot heden slechts weinige in druk verschenen.

Kremberg' (Jacob), zanger, componist en dichter, geb. omstreeks 1650

te Warschau, was kamermusicus te Maagdenburg, later lid der koninklijke

kapel te Stockholm en 1688 kamermusicus te Dresden, waar hij 1689 in het

licht gaf: Musikalisc/ie Gemüthsergötzung a voce sola e Basso cont., een werk

dat 40 Duitsche, meest alle door hem gedichte aria's bevat. In den aanvang

der 18^ eeuw ging hij als kon. kamermusicus naar Londen, waar hij nog 1 71

8

in leven was. Van zijn aldaar geschreven werken is alleen nog een soort

van opera, getiteld: England's glory (1706), bekend, die hij ter gelegenheid

van koningin Anna 's geboortedag vervaardigd heeft.

Krempelsetzer (Georg), componist, geb. 20 April 1827 te Vilsbiburg in

Neder-Beieren, ontving te Munchen onderricht in de compositie van Fr.

Lachner. Zijn operette Ber Vetter a^if Besuch vond aldaar een gunstig

onthaal, evenzoo zijn liederen en duetten. Hij werd 1865 kapelmeester aan

een theater te Munchen, 1868 te Görlitz en 1870 te Koningsbergen. Hij

stierf 9 Juni 1871 te Vilsbiburg,, Van zijn overige compositiën verdienen

vermelding de opera's Die Franzosen in Gotha^ Geister des Weins en Ber

Boikmaniel.

Rremser (Eduard), koormeester van den Wiener Man n ergesang-

verein, «geb. 10 April 1838 te Weenen, componeerde stukken voor orkest,

voor klavier, en een zangspel, getiteld : Mne Operette (1875).

Kreilgel (Georg), luitvirtuoos, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw

te Frankenstein in Silezië. In de koninklijke bibliotheek te Munchen is een

exemplaar voorhanden van zijn Lautenstücke verschiedener Art, jedes auf dop'

pelte Weise gesetzet (Frankfort a. d. O. 1584).

Kreun (Franz), Duitsch organist en componist, geb. 26 Febr. 1816 te
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Drossen in Oosfenrijk, studeerde te Weenen bij Seyfried, werd 1844 orga-

nist aan de Hauptpfarrkir che en 1862 kapelmeester aan de keizerlijke

hofkerk St. Mie ha el, 1869 ook leeraar in de harmonie aan het conser-

vatorium aldaar. Ongeveer 60 compositiën, waaronder 15 Missen en vele

andere kerkmuziek, zijn van liem in druk verschenen.

Kernz (Heinrich), Duitsch orgelmaker uit de 15e eeuw, vervaardigde

o. a. 1499 het groote orgel in de Blasius-kerk te Brunswijk.

Kreps, componist, leefde op het einde der 18e eeuw te Parijs, waar hij de

volgende door hem gecomponeerde opera's ten tooneele bracht: Les foiis de

Médine, Jeanne d^Arc a Orleans en Paul et Virffinie.

Kress (Georg Friedrich), vioolvirtuoos en componist, geb. te Darm-

stadt, was tot 1753 lid der hofkapel te Schwerin en werd vervolgens concert-

meester te Göttingen, waar hij 1775 stierf.

Kress (Johann Alb recht), kerkcomponist en schrijver over muziek,

was op het einde der 17e eeuw vice-kapelmeester te Stuttgart. Van zijn

werken kent men : OeistUche Concerte von vier Stimmen und ^echs Instru-

menten (Stuttgart, 1681); Der süsse Name Jesus^ oder teutscher Juhilus Bern-

hardi, mit drei Stimmen gesetzet (ibid., 1683) en het leerboek Manuductio

nova-methodica ad Bassum generalem (ibid., 1701).

KretSChmar of KretSChmer (Johann), orgelmaker, leefde in de eerste

helft der 18e eeuw te Schweidnitz.

KretSChmer (Edraund), organist en componist, geb. 31 Aug. 1831 in

het Saksische stadje Ostrich, kwam 1846 te Dresden, waar hij leerling van

Jul. Otto en Joh. Schneider werd. Reeds 1854 werd hij tot organist

aan de hofkerk aldaar aangesteld, en 1872 benoemde men hem tot directeur

der koninklijke kapelknapen. Bij gelegenheid van het eerste Duitsche zangers-

feest te Dresden, 1865, werd zijn compositie Bie Geisterschlacht bekioond

;

drie jaren later te Brussel zijn Mis. Daarna waagde hij zich op het gebied

der dramatische muziek en componeerde de opera Die Folkunger, tekst van

Mo sent hal, die in de meeste groote steden van Duitschland ten tooneele

verscheen. Van een tweede opera, Heinrich der Löwe, heeft hij den tekst

zelf vervaardigd.

Krenbé (Charles Frédéric), Fransch violist en componist, geb. 5 Dec.

1777 te Luneville, studeerde te Parijs onder leiding van Rudolph Kreut-

zer en werd 1801 lid van het orkest der Opéra Comique, 1816 ook

kapelmeester aan dat theater. Hij componeerde strijkquartetten, trio's en

andere instrumentale muziek, alsmede de volgende opera's : Le forgeron de

Bassora, Edmond et Caroline, Le coq de village, Les enfants de maitr e Pierre

en L'officier et le paysan.

Kreuel l^Pius), orgelmaker in Zwitserland, geb. 16'29 te Zug, gest. 1696
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Krenser of Kreusser (Adam), hoornist, geb. 22 Juni 1727 te Heidings-

feld, maakte 1752 een kunstreis door Frankrijk en de Nederlanden en werd

concertmeester te Amsterdam, welke betrekking hij tot aan zijn dood, 19 April

1791, vervulde.

Krenser (Georg Anton), broeder van den vorige, geb. 1743 te Hei-

dingsfeld, violist, begaf zich naar Amsterdam en reisde op kosten van zijn broe-

der naar Italië, waar hij tot 1775 verblijf hield. Van Amsterdam werd hij

omstreeks 1791 als keurvorstelijk concertmeester naar i>ïainz beroepen, waar

hij omstreeks 1802 stierf.

Krenser (Johann Matthaeus), violist en guitarist, geb. 13 Dec. 1763

te Lengfurth bij Würzburg, was tot 1793 te Mainz gevestigd en maakte ver-

volgens vele kunstreizen.

Krenser (Peter Anton), violist, broeder van den vorige, geb. 1771 te

Lengfurth, begaf zich naar Parijs, waar hij 1788 bij de koninklijke kapel aan-

gesteld werd. De Revolutie verdreef hem naar Engeland ; ook daar werd hij lid

der koninklijke kapel. Eenige kleine opera's van hem werden te Parijs en

te Londen vertoond.

Kreutner (Franz Xaver), organist en contrapuntist, geb. 1781 in Beie-

ren, gest. 1842 te Regensburg.

Krentzer (Auguste Jean Nicolas), geb. 1781 te Versailles, ontving

onderricht in het vioolspel van zijn broeder Rudolph (z. dezen), werd 1798

bij het orkest van het Théatre Favart, 1802 bij dat van de Groote

Opera te Parijs aangesteld en volgde 1825 zijn broeder op als leeraar aan

het conservatoire. Eenige compositiën voor viool zijn van hem in druk ver-

schenen. — Zijn zoon, Léon Charles Francois K., geb. 1817 te Parijs,

was als klavierspeler, componist en schrijver over muziek, gunstig bekend.

Krentzer (Bemhard), geb. 1803 te Dusseldorp, was eerst fluitist, later

een zeer verdienstelijk violist. Vooral in het quartetspel werd hij geroemd.

Krentzer (Konradin), componist, geb. 22 Nov. 1782 te Mösskirch in

Baden, ontving het eerste onderricht in de muziek van den organist J. B.

Rieger, zette zijn studiën onder leiding van Ernst "Weinrauch, een

degelijk contrapuntist, voort en studeerde 1804—1806 te Weenen bij Al-

brechtsberger. Tot 1811 bleef hij aldaar en componeerde er Missen en

andere kerkmuziek, alsmede quartetten, concerten, sonates en de volgende opera's

:

Aesop in Pkrygien (1808), Conradin von Schcahen^ te Weenen door de cen-

suur verboden. Der Taucher (1809) en Jery und Bdtely (1810). Vervolgens

reisde hij gedurende een jaar met zijn vriend Leppig, wiens Pan melo-

dieën hij in het openbaar bespeelde, bij welke gelegenheid hij tevens als

een uitstekend klavierspeler bekend werd. Te Stuttgart werd 1812 zijn opera

Conradin vertoond, en hij tot koninklijk kapelmeester benoemd. In die be-
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trekking schreef hij de opera's JDle Insulanerln^ Die Alpenhütte, Zwei Worte

oder die Nacht im JFalde^ Alimon tmd Zaide, Feodóre en Ver Tauoher. Ook

een oratorium van hem : Die Sendung Mosis, werd te Stuttgart uitgevoerd.

Na den dood van den koning van Wurtemberg, 1816, begaf hij zich weder

als Idavierspeler op reis en werd 1817 kapelmeester te Donaueschingen, 1822

aan de hofopera te Weenen. Nadat 1827 laatstgenoemd theater gesloten was,

begaf hij zich naar Parijs, waar een opéra comique van hem: I/eau de la

jouvence^ vertoond werd. De nieuwe pachter der keizerlijke opera te Wee-

nen, graaf Gallen berg, riep hem 1828 op zijn post terug, welken hij tot

1833 bekleedde; daarna was hij lot 1840 kapelmeester aan het Joseph-

stadt-theater. Gedurende het tijdvak 1828—1840 werden de volgende opera's

van hem vertoond: T>Das Mddcken von Montfermeuil, Baron Luft, Die Jung-

fran^ Der Lasttrdger an der T/iemse, hielusine^ Das Nachtlager in Granada

(zijn beste werk), Tom RicJc^ Der Brdutigam in der Klemme^ Der Verscliwen-

der, Die Röhle von Waverley^ Fridolin oder der Gang nach dem Eisenham-

mer en die heiden Figaro. In het jaar 1840 begeleidde K. zijn dochter

Cacilie, zangeres, op haar kunstreis door Duitschland en werd in hetzelfde

jaar tot muziekdirecteur te Keulen benoemd. Hij dirigeerde er 1843 liet

23e Nederrijnsche muziekfeest, bezocht in de volgende jaren herhaalde malen

Parijs, waar vele zijner opera's vertoond werden, dirigeerde, in vereeniging

met Ganz, de operavoorstellingen te Gent en bracht 1846 zijn opera Die

Hochlanderin am Kauhams te Hamburg, Graz en Praag ten tooneele. Gedu-

rende een jaar bekleedde hy nog den door O. Nicolaï's vertrek openge-

vallen post van kapelmeester aan de hofopera te Weenen, begaf zicli 1848

met zijn dochter naar Riga en stierf aldaar 14 üec. 1849. — Van zijn vele

opera's heeft slechts één : Das Nachtlager in Granada^ hem overleeft : dit stuk

komt nog heden op het opera-repertoire voor. Ook zijn frissche muziek voor

Raimund's tooneelstuk Der Verschwender wordt, bij vertooning van dat

geliefde volksstuk, nog steeds uitgevoerd. Zijn overige werken, waaronder

ook kerk- en kamermuziek, liggen onder het stof der bibliotheken begraven.

Kreutzer (Rodolphe of Rudolph), viool virtuoos en componist, geb.

16 Nov. 1766 te Versailles, uit Duitsche ouders, ontving het eerste onder-

richt in de muziek van zijn vader en studeerde later, volgens Fétis, onder

leiding van Anton Stanitz. Reeds op zijn zestiende jaar was hij een uit-

stekend violist, en Maria Antoinette bewerkte, dat hij als eerste violist

bij de koninklijke kapel werd aangesteld. In die betrekking had hij gelegen-

heid, meesters als Viotti en Mestrino te hooren , van wie hij veel leerde.

Als violist aan de Italiaansche Opera aangesteld, componeerde hij een opera:

Jeanne d'Arc^ die 1790 in dat theater vertoond en met bijval ontvangen werd;

ook zijn volgende opera: Paul et Virginie, vond een gunstig onthaal; minder

II. 26
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geluk had hij met Lodoiska. Gedurende de Omwenteling werd liij herhaalde

malen aangezocht om gelegenheidsopera's te componeeren, en hij kweet zich

met groote gemakkelijkheid van die taak. In het jaar 1796 verscheen zijn

Imogène, naar een novelle van Boccaccio genomen, ten tooneele ; omstreeks

denzelfden tijd schreef hij zijn eerste vioolconcerten. Na den vrede van Campo

Formio (17 Oct. 1797) maakte hij een groote kunstreis door Italië, Duitsch-

land en de Nederlanden; zijn vioolspel verwekte overal groote geestdrift. In het

jaar 1798 bevond K. zich in het gevolg van Bernadotte te Weenen, en

vermoedelijk maakte hij in dien tijd kennis met Beethoven, die hem acht

jaren later de vioolsonate op. 47 opdroeg, welke onder den naam van Kreut-

zer'Sonate bekend is, ofschoon K. haar, naar men zegt, nooit in het openbaar

heeft voorgedragen. Na zijn terugkomst te Parijs werd hij in de plaats van

Rode, die naar Rusland vertrok, eerste violist aan de Groote Opera en be-

kleedde die betrekking tot 1816, toen hij orkestdirecteur aan dat theater werd.

De volgende door hem gecomponeerde werken werden in de Groote Opera

vertoond : Astyanax, Aristippe, La mort d'Ahel, zangspelen, en de balletten

Paul et Virginie, Le Carnaval de Venise en Clari. In het jaar 1802 was

hij eerste violist bij de kapel van den Eersten Consul geworden, werd 1806

tot keizerlijk solo-violist, 1815 tot kapelmeester van Lode wij k XVIII en 1824

tot ridder van het Legioen van Eer benoemd. Hij was ook leeraar aan het

conservatorium van de oprichting dier school af en bekleedde dien post tot

1825, toen hij tengevolge van het breken van een zijner armen niet meer

kon vioolspelen. Hij werd 1826 gepensionneerd en stierf 6 Juni 1831 te

Genève.

Behalve zijn 39 opera's en balletten heeft hij 19 vioolconcerten en andere

vioolmuziek, 15 trio's en 15 strijkquartetten geschreven.

K. behoort met V i o 1 1 i , Rode en B a i 1 1 o t tot de vertegenwoordigers der

klassieke Fransche vioolschool; met laatstgenoemde schreef hij een Methode

de Violon. Zijn 40 Études ou Caprices pour le Violon zijn beroemd geworden.

Kreuz, Hoogd., z. kruis.

Rrever (Jacobus Johannes), geb. 4 November 1824 te Tilburg, ont-

ving onderricht in het vioolspel van zijn vader, Leonardus Daniël K.

(geb. 30 Aug. 1800 te Delft), in het klavier- en orgelspel van Gottfried

Camaür (geb. 31 Mei 1821 te Bergen-op-Zoom). Hij werd 1842 organist

der Ned. Hervormde gemeente in zijn geboortestad, 1868 leeraar aan de

muziekschool der Nieuwe Koninklijke Harmonie, 1869 aan die der Harmonie

Orpheus en 1874 directeur der Nieuwe Koninklijke Harmonie ter zelfder

plaatse. Al deze betrekkingen vervult hij nog heden. — Zijn compositiën,

bestaande in gelegenheidsstukken, als marschen, polka's enz., zijn niet in

druk verschenen.
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Krieo'er (Adam), organist en componist, geb. 7 Jan. 1634 in <le vesting

Driesen (Neumark), was een leerling van Samuel Scheidt en van Hein-
rich Schütz, werd omstreeks 1660 hoforganist te Dresden en stierf aldaar

30 Juni 1666, Van zijn werken is alleen bekend gebleven een 1667 te

Dresden gedrukte verzameling aria's, getiteld: Herrn Adam Kriegers, Cfmrf.

Durchl. zu SacJaen etc. woJilhestalt geivesenen Cammer- tmd Hofmusici, Neue

Arien, In 5 ZeAen einget/ieilef-, von Einer, Zwo, Drey uni Fünf Vocal-Süm-

men^ henehst iJiren RiUomellen aaf zwey Vioiinen^ zwey Violen., und emem
Fiolon, sammt dem Basso Continuo., zu s'mgen utid zu spielen. So nac/i sei-

nem Seel. Tode erst zusammengehracht., und zum Druck hefördert.

Krie^er (Ferdinand), muziektheoreticus, geb. 8 Jan. 1843 te Walders-

hof op de grenzen van Obei franken, ontving zijn muzikale opleiding aan het

conservatorium te Munchen en werd leeraar in de muziek te Regensbui-g.

Van zijn werken zijn in druk verschenen : Die Blemente des Musikunterrichts

;

Die Lehre der Harmonie nach elner leioahrten praktischen Methode; Tech-

nische Studiën für das Fiolinspiel ; Technische Studiën im Umfange einer

Quint für das Pianofortespiel en Der rationelle Musïhunterricht, Versach einer

musïhalischen Pddagogïh und Methodik.

Rrieg'er (Johann Philipp), componist, geb. 26 Febr. 1649 te Neuren-

berg, ging 1666 naar Kopenhagen, waar hij bij J. Schröter klavier- en

orgelspel en bij K. Fors ter compositie studeerde, werd later kamercomponist

en kapelmeester van den markgraaf van Bayreuth en maakte vervolgens een

reis naar Italië. Op zijn terugtocht naar Duitschland liet hij zich te VVee-

nen voor keizer Leopold I, hooren die hem in den adelstand verhief. Nadat

hij weder eenigen tijd bij den markgraaf van Bayreuth in dienst was geweest,

werd hij kapelmeester te Kassei, vervolgens hoforganist te Halle en eindelijk

hotkapelmeester van den hertog van Saksen -Weissenfels. Hij stierf 6 Februari

1725 te Weissenfels. Onder zijn compositiën bevinden zich de opera's i?(?r Wett-

streit der Treue en Hercïdes., voorts Lustige Feldmnsik auf vier blasende oder

andere Instrumente gerichtet, Duitsche en Latijnsche Psalmen en andere stukken.

Rrieg'er (Johann), broeder van Johann Philipp, K.
,

geb. 1 Jan.

1652 te Neurenberg, bekleedde verschillende kapelmeesters- en organisten-

posten en stierf 18 Juli 1736 te Zittau. Van zijn talrijke compositiën zijn

in druk verschenen : Musïkallsche Ergetzlichkeiten, in Christ. Weissens Arien

von 5 his 9 Stimmen (Frankfort en Leipzig, 1684); 6 musicalische Partien,

hestehend in \llemanden, Couranten., Sarahande^i, Voublen und Giquen etc,

für Clnvïer (Neurenberg, 1697); Anmuthige Clavier-Vehungen in Jiicercaten,

Prdludien, Fuge?t, einer Claconna und einer auf's Pedal gerichteten Toccata

(Neurenberg, 1699). Mattheson en Sulzer rekenen hem onder de beste

contrapuntisten van zijn tijd.

26*
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Krieg'k (J. J.), viool- en violoncelvirtuoos, geb. 25 Juni 1750 te Bebra

bij Merseburg, kwam op negenlienjarigen leeftijd ia die.ist bj den landgraaf

van Hessen-Philippsthal, met wien hij tweemaal naar de Nederlanden ging.

Hij was 1773 eerste violist aan de Opera te Amsterdam, reisde het volgend

jaar met den markies von Taillef er naar Parijs, nam aldaar bij D up ent Jr.

les in het violoncelspel en wijdde zich voortaan aan dat instrument. Hij werd

1798 concertmeester te Meiningen en stierf aldaar 1813,

Krieg'Stein (Melchior), een der oudste Duitsche notendrukkers, leefde

omstreeks 1540 te Augsburg.

Krigar (Hermann), klavierspeler en componist, geb. 3 April 1819 te

Berlijn, studeerde te Leipzig onder leiding van Men del ssohn, Schumann,

Fink en J. Knorr en vestigde zich 1845 als componist en muziekonder-

wijzer in zijn geboortestad. Hij richtte 1852 een zangvereeniging op en diri-

geerde 1854—57 de Neue Berliner Liedertafel. Later werd hij tot

koninklijk muziekdirecteur benoemd, en van 1873—75 was hij redacteur van

den Mus ik er-Kalender van Ed. Bote en G. Bock. Hij stierf 5 Sep-

tember 1880. Ongeveer 30 compositiën van hem zijn in druk verschenen;

daaronder bevinden zich motetten, psalmen, liederen en klavierstukken.

Kro^ulski (Joseph), Poolsch componist, geb. 1817 te Tarnow in Galicië,

ontving van zijn vader onderricht in de muziek, werd 1839 regens chori

aan een klooster te Warschau en stierf aldaar 1842. Hij componeerde vele

kerkmuziek, ook quartetten, sonates en dansen.

Rrohn (K a s p a r D a n i e 1) , Duitsch orgelspeler en componist, leefde op

het keerpunt der 18e en 19e eeuw te Hamburg. Van zijn werken zijn sona-

tes en andere stukken voor klavier in druk verschenen.

Kroll (Franz), klavierspeler en muziekonderwijzer, geb. 1820 te Brom-

berg, was een leerling van Liszt en 1863—64 leeraar aan het conservatorium

van Stern te Berlijn. Hij bewerkte een uitgave van het Wohltemperirte

Klavier en gaf een Sammlung dlterer und neuerer Klaviermusik in het licht.

Hij stierf 28 Mei 1877 te Berlijn.

Krollmann (Anton), fluitist en componist, geb. 3 Juni 1798 te Seulin-

gen bij Göttingen, bevond zich omstreeks 1830 te Hanover. Hij heefteenige

compositiën voor blaasinstrumenten geschreven.

Rromer (Val en tin), bisschop van Varmië, beroemd Poolsch geschied-

schrijver, geb. 1612 te Biecz bij Krakau, gest. 1689, is op muzikaal gebied

bekend door zijn twee geschriften: De concentïbus musices quos cJwrales ap-

pellamus en Miisica jigiirata.

Kromhooru (Fr. cromorne, verbastering van cormorne ; Ital. : corno

MUTo), een verouderd houten blaasinstrument, welks uiteinde als een halve

cirkel gebogen was. De toon had overeenkomst met dien eener fagot. — In
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de orgelbouwkunde verstaat men onder K r o m h o o r n een tongwerk 8 en

4 vt., van een zwakke intonatie en van tin of metaal, dat open en (gedeel-

telijk) gedekt, soms ook met enge, cilindervormige corpora voorkomt. In het

pedaal heet déze stem Kromhoornbas.

Krommer (August), violist en componist, geb. 1807 te Weenen, was

lid der keizerlijke hofkapel aldaar en stierf 27 Maart 1842. Van zijn coni-

positiën zijn eenige ouvertures gunstig bekend.

Krommer (Franz), violist en componist, geb. 1759 te Kamenitz in Mo-

ravië, was kapelmeester van den vorst Grassalkowitz en werd na den

dood van Kozeluch (1818) keizerlijk hofcomponist te Weenen, Hij stierf

aldaar 1831. Van zijn talrijke compositiëa waren vooral quartetten voor

blaasinstrumenten gunstig bekend.

Kropfg'ans (Johann), luitvirtuoos, geb. 13 Oct. 1708 te Breslau, was in

dienst van graaf B r ü h 1 te Dresden en werd na diens dood als stadsluitenist

te Leipzig aangesteld. Eenige compositiën voor luit zijn van hem in druk

verschenen. — Ook zijn zuster, Jo banna Eleonore K.
,

geb. 1710, gest.

1770, en zijn broeder, Johann Gottfried K., geb. 1714, gest. 1775,

waren als luitvirtuozen gunstig bekend.

Krng^ (Dietrich), klavierspeler en componist, geb. 1821 te Hamburg,

ontving onderricht van Jacob Schmitt en vestigde zich als muziekonder-

wijzer in zijn geboortestad, waar hij 7 April 1880 stierf. Van zijn werken

verdient een groote klavierschool in vier afdeehngen bijzondere vermelding.

Krug; (Arnold), zoon van den vorige, geb. 16 Oei. 1849 te Hamburg,

ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en zette zijn stu-

diën voort aan het conservatorium te Leipzig. Hij verkreeg 1869 het stipen-

dium der Mo z art -stichting, ging 1871 naar Berlijn, om onder leiding van

Fr. Kiel en Ed. Frank te studeeren, en werd 1872 leeraar aan het con-

servatorium van Stern. Van zijn compositiën zijn liederen, klavierstukken,

koren en een trio in druk verschenen.

Krug' (F r i e d r i c h) , zanger en componist, geb. 5 Juli 1 81 2 te Kassei, zong

met bijval op verschillende Duitsche tooneelen en werd 1849 hofmuziekdirec-

teur te Karlsruhe. Van zijn compositiën zijn bekend de opera's vlTm/tT ^l/a/'^iw

nnd seine Gesetlen en der Naclihoachter^ liederen en meerstemmige mannenkoren.

Kriig'er (Hu go), zanger, geb. 1829 te Breslau, beti'ad 1850 het tooneel

als Lyonel in Martha van Flotow. Nadat hij zijn studiën onder leiding

van den koordirecteur Elsner te Berlijn had voortgezet, zong hij aan ver-

schillende Duitsche theaters en stierf 19 Nov. 1871 te Berlijn.

Krnis of Kruisteeken, Ned.; kreuz, Hoogd.; dièse, Fi-. ; diesis, Ital.

;

het teeken ?, hetwelk aanduidt, dat de noot, waarvoor het staat, een klank-

trap verhoogd wordt.
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Kruk of Stemkruk, een koperdraad, met behulp waarvan de longen in

het tongwerk van een orgel gestemd worden.

Kriimbholz (Theo dor), violoncelvirtuoos, geb. 24 Dec. 1841 te Dieten-

dorf in het hertogdom Saksen-Gotha, ontving onderricht van G r üt zmacher ,

werd hofmusicus te Meiningen, later eerste violoncellist te Leipzig en 1864

lid der koninklijke kapel te Stuttgart.

Krumbhorn (Ka spar), Duitsch toonkunstenaar, geb. 1542 te Liegnitz,

weid op jeugdigen leeftijd blind en leerde de fluit, de viool en het klavier

bespelen. Hij liet zich met bijval aan het hof van den keurvorst van Saksen

hooren en werd organist aan de Petrus- en Pau lus-kerk te Liegnitz, waar

hij 11 Juni i&2i stierf. Zijn compositiën zijn verloren gegaan.

Krumbhorn (T o bias), orgelvirtuoos, geb. 1586 te Liegnitz, maakte kunst-

reizen door Bohème, Moravië en Hongarije, vervolgens door Noord-Duitschland

en de Nederlanden, en stierf 14 April 1617 te Liegnitz.

Krummhorn, Hoogd., z. kromiioorn.

Krunipliolz (Johann Baptist), harpvirtuoos en componist, geb. om-

streeks 1745 te Ilonilz nabij Praag, ontving onderricht in de muziek van zijn

vader, trad 1772 te Weenen voor het eerst op en was 1773—76 lid der

kapel van vorst Ester hazy, gedurende welken tijd hij onderricht in de com-

positie nam bij Haydn. Daarna maakte hij een kunstreis door Duitschland

en vestigde zich te Parijs, waar hij als harpspeler en muziek onderwijzer zeer

gezien was. Nader mann vervaardigde volgens zijn aanwijzingen een nieuwe

soort van harp, welker constructie K. beschreef in de voorrede van zijn sonate

op. 14. Tengevolge van den ontrouw zijner echtgenoote, een verdienstelijke

harpspeelster, maakte hij 1790 een einde aan zijn leven, door in de Seine te

springen. Zijn compositiën bestaan in zes concerten, duetten, sonates, prae-

ludia en andere stukken voor harp, sommige met orkestbegeleiding.

Krumpke, Duitsch orgelmaker, leefde op hef einde der 16e en in het be-

gin der 1 7e eeuw en vervaardigde 1 701 het orgel in de K a t h a r i n a kerk aldaar.

Krunieuder (Peter vod), een der beste orgelvirtuozen van zijn tijd, was

omstreeks 1690 hoforganist in Holstein.

Kucharz of Rucllhorz (Johann), orgelvirtuoos en componist, geb. 5 Maart

1751 te Chotecz in Bohème, was achtereenvolgens aan verschillende kerken

als organist aangesteld en bekleedde 1791—1800 ook de betrekking van

oikestdirecteur aan de Opera te Praag. Hij was 1815 nog in leven. Zijn

compositiën, bestaande in kerk-, kamer- en dramatische muziek, zijn niet in

druk verschenen, doch wel zijn klavieruittreksels der opera's van Mo z art.

RuchelraeiSter (Johann), orgelvirtuoos, geb. 1743 te Leobschütz, werd

1760 organist aan de katholieke kerk aldaar en stierf 6 Febr. 1814.

liüclieumeister-Rudersilorf (Her min e), zangeres, geb. 12 Dec. 1822 te
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Ivanowsky in Rusland, ging op jeugdigen leeftijd met haar vader, die violist

was, naar Hamburg, waar zij het eerste onderricht in den zang ontving van

Marianne Sessi; later zette zij haar studiën voort onder leiding van B an-

der ali en Bordogni. Nadat zij zich met grooten bijval in Duitschland en

in Engeland had laten hooren, trad zij 1844 te Frankfort a. d. M. in het

huwelijk met Dr. Küc hen meister, zong vervolgens te Breslau en te Ber-

lijn en begaf zich 1854 naar Londen, waar zij op vele concerten medewerkte

en zich 1^70 als leerares in den zang vestigde.

KÜcheiltlial (Joliann Georg), organist te Nordhausen, omstreeks 1700,

schreef vele compositiën voor orgel en voor klavier.

littchler (Johann), fagotvirtuoos en componist, was omstreeks 1780 lid

der keurvorstelijke kapel te Bonn, later van die te Mainz. Hij maakte een

kunstreis naar Parijs. Vele door hem gecomponeerde symphonieën, quartet-

ten, concerten en duetten zijn in druk verschenen. Ook een opera, getiteld

:

Azakia (1782).

Kticken (Friedrich Wilhelm), componist, voornamelijk door zijn lie-

deren populair geworden. Hij werd 16 Nov. 1810 te Bleckede in Hanover

geb. en was de zoon van een weigestelden landbouwer. Reeds op jeugdigen

leeftijd toonde hij grooten aanleg voor de muziek, en op zijn twaalfde

jaar componeerde hij dansen en andere kleine klavierstukken. In het jaar

1825 begaf hij zich naar Schw^erin, waar hij onder leiding van verschillende

goede meesters zijn studiën voortzette en als violist in het orkest van den

groothertog medewerkte. Nadat hij aldaar tot 1832 gewoond had, begaf hij

zich naar Berlijn, om bij Birnbach les in de compositie te nemen. Om-

streeks dien tijd ontstonden de liederen : t>Dï(, list wie eine Blume,'^ Maiiri-

sches Standcken, Das Mdclchen von Juda^ i>Ac]i^ wenn du warst mein eigen'"

„Spazieren wolU ich reilen^'' ,,Ac/i, war iel doch des Mondes Lickt," a.\iimede

de zeer populair geworden sopraanduetten op. 8, 15, 21, 25 en 30. Ook

schreef hij toen vele sonates, duetten in sonatevorm en een opera :
Die Fluc/ié

nack der Schweiz, welke in den koninklijken schouwburg te Berlijn veertien-

maal achtereen en vervolgens in vele andere Duitsche steden veitoond werd.

Op het einde van 1841 begaf hij zich naar Weenen, waar hij bij S echt er

een cursus in het contrapunt en de fuge doormaakte, en ging vervolgens naar

Zwitserland, waar hij een jaar vertoefde. Daar te lande ontstonden zyn zwit-

sersch volkslied »i«f, aiif, ihr freien Söhne;' het trio Die sanffen Tage en

de sonate in G, voor violoncel en klavier. Daarna begaf hij zich naar Parijs,

waar hij bij Halévy instrumentatie studeerde en bij Bordogni les in den

zang nam. Drie en een half jaar bleef hij in Frankrijk's hoofdslad en com-

poneerde er o. a. zijn opera Der Vrdtendent, het mannenkoor Normannssang,

alsmede het kleine lied Gretelein. Naar Duitschland teruggekeerd, bracht hij
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1847 te Stiittgart zijn nieuwe opera ten tooneele en behaalde met dat werk

groot succes. In diezelfde stad werd hij 1851, als collega van Lindpaint-

ner, tot kapelmeester benoemd en bekleedde na Li n dp aintn er 's dood

(1856) dien post alleen; 1861 nam hij zijn ontslag, vestigde zich te Schwe-

rin en hield zich daarna uitsluitend met de compositie bezig. Hij stierf

3 April 1882. — Het aantal compositiën van K. is zeer groot. Er zijn

vele liefelijke melodieën bij, doch overigens zijn zij zeer oppervlakkig.

Ruczera (Georg), kerkcomponist, was in de eerste helft der 18e eeuw

directeur der Albertsschool te Podskal in Bohème en stierf 21 Mei 1757.

Onder zijn compositiën bevindt zich een Salve Begina, dat zeer geroemd

wordt.

Kudelski (Karl Matthias), violist en componist, geb. 17 Nov. 1805 te

Berlijn, was eerst aan een theaterorkest in zijn geboortestad verbonden, werd

vervolgens violist te Dorpat, 1839 kapelmeester van een Russischen vorst en

1841 concertmeester en directeur aan den keizerlijken schouwburg te Moskou.

Hij heeft vele compositiën voor viool geschreven, alsmede een Kurzgefasste

Harmonielehre zum Selhslunterrichie, nebst leitfaden zum strengen Satze, dop-

pelten Contrapunhie^ zur Fuge und Z7im Kanon (Hamburg, 1865).

Kudolfsky, een der beste Duitsche fagotvirtuozen uit de eerste helft der

18e eeuw, was omstreeks 1730 lid der kapel van den markgraaf van Bran-

denburg te Berlijn.

Kufferath (J o ha n n H e r m a n n) , violist en componist, geb. 1 797 te Mühl-

heim a. d. R., ontving het eerste onderricht in het vioolspel van den violist

A 1 e X a n d e r te Duisburg. Hij kwam bij een Pruisisch muziekcorps in dienst,

dirigeerde de muziek van de Landwehr en arrangeerde vele stukken voor

zijn corps. Gedurende den tijd, dat hij te Dortmund in garnizoen lag, ont-

ving hij onderricht van L. Scheffer, leerling van Spohr. Nadat zijn

diensttijd om was, begaf hij zich 1822 naar Kassei, waar hij een jaar bleef

en zijn studiën onder leiding van Spohr en Hauptmann voortzette. Ver-

volgens werd hij muziekdirecteur te Bielefeld, welke betrekking hij tot 1830

bekleedde, en nam vervolgens de benoeming aan van directeur der stadscon-

ceiten te Utrecht. Tot 1862 bleef hij als zoodanig werkzaam en leidde ook

de stedelijke zangschool en het zanggenootschap der Utrechtsche afdeeling van

de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst ; vervolgens nam hij zijn ont-

slag en werd opgevolgd door R i c h a r d Hol. Hij vestigde zich te Wiesbaden

en stierf aldaar 28 Juli 1864. Onder zijn compositiën bevinden zich koren,

motelten, ouvertures', een Jubelcantale voor het 200-jarig bestaan der Utrecht-

sche akademie (1836), een feestcantate voor het 200-jarig bestaan van het

Collegium musicum Ultrajectinum (1833) en een cantate bij gelegen-

heid van een feest van de maatschappij Tot nut van 'talgemeen. — De
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echtgenoote van K., Elisabeth Reintjes, geb. 13 Sept. 1801 te Kleef,

•was een gunstig bekende zangeres.

Hufferath (Hubert Ferdinan d), broeder van den vorige, geb. 10 Juni

1808 te Mühlheirn a. d. R., ontving onderricht in het vioolspel van den con-

certmeester Hartmann te Keulen, in de compositie van Schneider te

Dessau. Op het muziekfeest te Dusseldorp speelde hij 1839 een vioolsolo,

met welke hij de goedkeuring van iVIendelssohn wegdroeg, die hem uit-

noodigde, naar Leipzig te komen. Met Eckert, Ver hulst en Horsley

behoorde hij tot de compositieleerlingen van dezen meester. Tevens nam hij nog

les in het vioolspel bij David en legde zich, op raad van Mendelssohn,

ook op de beoefening van het klavier toe. Nadat hij korten tijd den Man ner-

gesangverein te Keulen gedirigeerd had, werd hij 1841 muziekdirecteur

te Leeuwarden, doch verliet 1844 ons land weder, om naar Brussel te gaan,

waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde en later ook leeraar in de com-

positie werd aan het conservatoire. — Zijn dochter, Antonie K. , zangeres,

is een leerlinge van Stockhausen. Zij liet zich zoowel hier te lande

als elders, o. a. op het muziekfeest van 1878, te Dusseldorp, met goed

gevolg hooren.

Knfferath (Louis), klavierspeler en componist, broeder van den vorige,

geb. 10 Nov. 1811 te Mühlheim a. d. R., studeerde onder leiding van zijn

broeder Hermann en van Friedrich Schneider. Hij liet zich met

bijval op verschillende concerten in Duitschland en hier te lande hooren, ging

1836 naar Leeuwarden, waar hij directeur der muziekschool werd, begaf zich

1850 van daar naar Gent, dirigeerde aldaar gedurende twee jaren de S oei ét é

royale des choeurs en vestigde er zich als leeraar in de muziek. Zijn

compositiën bestaan in een vierstemmige Mis, Orgelpreludes, 250 canons,

mannenkoren, klavierstukken en kamermuziek.

Küffner (Johann Jacob Paul), geb. 1713 te Neurenberg, was eerst

organist aan de Walpurgs-kerk in zijn geboortestad, ging omstreeks 1750

als hofcembalist van den vorst van Thurn en Taxis naar Regensburg en stierf

aldaar 12 Juni 1786. Eenige sonates en strijkquartetten zijn van hem in

druk verschenen. •

RüflFner (Wilhelm Joseph), zoon van den vorige, geb. 1738 te Kal-

münz bij Regensburg, was reeds op jeugdigen leeftijd als klavierspeler gunstig

bekend, werd 1758 kamermusicus van vorst Palm te Weenen, later kapel-

meester van den bisschop van Würzburg, en ging 1786 naar Parijs. Bij het

begin der Revolutie begaf hij zich van daar naar Londen, waar hij sedert

1793 tot de meest gevierde klavierspelers behoorde en 1798 stierf. Vele

strijkquartetten en sonates van hem zijn in druk verschenen.

KÜffuer (Joseph), zoon van den vorige, geb. 31 Maart 1776 te Würz-
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burg, ontving onderricht in het vioolspel van den hofcon eertmeester L. S c h m it t

en werd 1797 bij de hofkapel in zijn geboortestad aangesteld. Nu de ont-

binding der kapel, in het jaar 1802, was hij eenigen tijd als directeur van

een militair muziekcorps werkzaam ; later, toen Würzburg als zelfstandig groot-

hertogdom aan den aartshertog Ferdinand van Oostenrijk gekomen was,

werd hij weder hof- en kamermusicus en bleef dit tot 1814, toen Beieren

op nieuw Würzburg in bezit nam. K. werd op pensioen gesteld en wijdde

zich van dat oogenblik geheel aan de compositie. Hij stierf 8 Sept. 1856 te

Würzburg. Het aantal zijner compositiën is zeer groot. Voor de firma

Schott te Mainz schreef hij op bestelling tal van oppervlakkige duetten,

trio's, quartetten en dansen. Tot zijn beste werken rekent men eenige sym-

phonieën, ouvertures, kerkmuziek en twee opera's: Sporn und Sckarpe en Der

Cornet. Zijn op. 189: Société de danse^ werd het model voor de latere wal-

zen van Lanner en Strauss.

KÜfner (Pater Liberati), organist en componist, geb. 1731 in de

Opper-Palts, gest. 1799 in het klooster Regelholzgaden Zijn compositiën, die

in manuscript gebleven zijn, worden zeer geroemd.

Kugelharfe, Hoogd. ; z. chelys.

Kugelmann of Kegelmann, z. kegelmann.

Kug'ler (Richard), klavierspeler, geb. 15 April 1824 te Coblenz, vestigde

zich als muziekonderwijzer in zijn geboortestad en was 1869—1872 directeur

der Gaecilia-vereeniging aldaar.

Kuhe (Wilhelm), klavierspeler en componist, geb. 10 üec. 1823 te

Praag, studeerde onder leiding van Th oma se hek en begon in het jaar

4844 kunstreizen te maken, die hem o. a. naar Londen voerden, waar hij

zich als leeraar in de muziek vestigde. Hij heeft vele klavierstukken in den

zoogenaamden ))salonstijl" geschreven Zijn meest bekende stukje is de

caprice Feu follet.

Kuhhorn, Hoogd ; z. alpenhorn.

Kllhlau (Friedrich), componist, geb. 11 Sept. 1786 te Uelzen in Lu-

neburg, ontving het eerste onderricht in de muziek te Brunswijk en leerde

aldaar het klavier bespelen. Later kwam hij te Hamburg bij den kapelmeester

Schwencke in de leer, die hem in de harmonie en de compositie onder-

richtte. Omstreeks 1810 ging hij, ten einde de Fransche conscriptie te ont-

vluchten, naar Kopenhagen, waar hij tot koninklijk kamermusicus werd be-

noemd. Ook als componist werd hij aldaar gunstig bekend, en na de ver-

tooning zijner opera's Röverlorgen (Be Booverhnrg) en Elisa verkreeg hij de

titels van professor in de muziek en koninklijk Deensch hofcomponist. Hij

vestigde zich vervolgens te Lyngbye bij Kopenhagen en wijdde zich uitsluitend

aan de compositie. Zijn populariteit in Denemarken nam met elk nieuw werk
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toe. Van zijn opera's werden nog Lulu, Die Zaulerharfe^IIugo og Adelheid en

Elvershojen {De Elfenheuvel) met veel bijval vertoond. Een groot gedeelte

zijner manuscripten werd 1830 door een grooten brand vernield. In hetzelfde

jaar verloor hij zijn ouders. Van dat oogenblik af begon hij te sukkelen en

stierf 18 Maart ISG^ te Kopenhagen. — Behalve de hierboven genoemde

opera's heeft K, een groot aantal compositiën geschreven, waarvan de meeste

hem echter niet overleefd hebben. Zijn stukken voor fluit en klavier waren

ook in het buitenland bekend. Hij was een bekwaam contrapuntist en maakte,

bij wijze van puntdichten, canons en raadselcanons op vrienden en vijanden.

Beethoven noemde hem Txleti grossen Canoner^ en maakte op zijn beurt

een canon op hem

:

% ^^-
, -*- -•-

:ir=:

Ktihl nicht lau nicht lau Kühl nicht lau Küh-lau nicht lau

Ü=ili^^^^l
Kühl nicht lau etc.

Kühmstedt Friedrich), componist en muziektheoreticus, geb. 20 Dec.

1809 te Odisleben in het groothertogdom Saksen-Weimar, ontving het eerste

onderricht in de muziek van den cantor Zöllner en zette zijn studiën in het

orgelspel en de compositie voort onder leiding van Rink. Op 23 -jarigen

leeftijd wilde hij zich op kunstreizen als klavierspeler bekend maken, doch

tengevolge van een verlamming van een zijner vingers moest hij dit plan op-

geven. Ook zijn poging om een door hem gecomponeerde opera : Bie Schlan-

genk'ónïgin, ten tooneele te voeren, mislukte. Hij vestigde zich daarop als

muziekonderwijzer te Weimar, werd vervolgens als leeraar aan het seminarie

van Eisenach beroepen en verkreeg later de titels van Musi kdirek tor en

Professor in de muziek. Hij stierf 10 Jan. 1858 te Eisenach. — Onderzijn

werken bevinden zich twee oratoria : Die VerJclanmg des Berm en B'ie Pfade

zur GoUheit, voorts orgel- en klaviermuziek en een leerboek voor orgelspelers:

Gradus ad Partiassiim.

Rühu (Joseph Karl), componist en klavierspeler, geb. 20 April 1803

te Elbing, maakte 1825 een groote kunstreis door Duitschland, was vervolgens

muziekonderwijzer te Breslau en begaf zich later naar Liegnitz, waar by een

zangschool oprichtte. Van zijn coinposifién zijn in druk verschenen :
een phan-

tasie voor clarinet met begeleiding van orkest, een achtstemmig Miserere,

liederen, andere gezangen en dansen,

Rubn (Georges), muziekgeleerde, geb. 26 Nov. 1789 te Montbéliard in

het departement Doubs, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parys
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en werd 1822 leeraar aan dat instituut. Hij stierf 26 Sept. 1858 te Mont-

béliard. Van zijn werken zijn beitend: Solfège des écoles (1824), Tableau de

la génération des accords, Reciceil de contrepoints doulles et de fugues scolas-

tigues en Solfège des chanteurs (1851).

Kuhn (Gottlob), orgelvirtuoos, geb. 14 Juli 1729 te Hermsdorf bij

Schmiedeberg, maakte 1749 een groote concertreis en was 1750—1800 orga-

nist aan de Kruiskerk te Hirschberg. In laatstgenoemd jaar stierf bij.

C. Weissflog heeft hem in zijn novelle Kunst- und Bettelfahrt des Brat-

schisien Fidelius {Phantasiesiücke und Historiën, Dresden, 1825, deel V)

vermeld.

Knhnan (Johann), muziekgeleerde en componist, geb. 1667 te Geysing

op de grenzen van Bohème, studeerde aan de universiteit te Leipzig in de

rechtsgeleerdheid en werd advokaat, doch beoefende ook vlijtig de muziek en

bekleedde sedert 1700 de betrekkingen van muziekdirecteur aan de univer-

siteit en aan de twee grootste kerken te Leipzig, Later werd hij ook cantor

aan de Thomas-school en was als zoodanig de voorganger vanSeb. Bach.

Hij stierf 25 Juni 1722 te Leipzig. K. behoorde tot de geleerdste mannen

van zijn tijd en tot de grootste klaviercomponisten vóór Bach. Onder zijn

op muziek betrekking hebbende geschriften behooren : Jura circa musicos

ecclesiasticos (Leipzig, 1688), Der musikalische Qtiacksalher (Dresden, 1700),

Tractatus de monochordo, Introductio ad composiiionem musicalem en Bispii-

tatio de triade harmonice. Als componist verdient hij vooral vermelding

wegens zijn Biblische Historiën nelst Auslegung in Sonatenform für das Cla-

vier (Leipzig, 1700), een werk, dat viij algemeen voor de eerste proeve van

programma-muzieJc gehouden wordt. Andere compositiën van hem zijn ge-

titeld: Clavier-JJebung ander Theil, das ist: Sieben Partien aus dem Re, Mi^

Fa ader Terzia minore eines jedtveden Toni benebenst einer Sonata aus dem

B en Frische Clavierfrüchte oder Sieben Sonateti vo7i guter Invention vnd Ma-

nier auff dem Clavier zu spielen. K. was een van de eersten, die sonates

voor klaxier alleen ."rchreven. Yóor zijn tijd werd dat mstrument bij sonates

slechts tot begeleiding van een solo-instrument aangewend. Ook de drie-

deelige sonatevorm komt bij hem reeds voor.

Kühnau (Johann Christoph), geb. 10 Febr. 1735 te Volstadt bij

Eisleben, gest. 1805 als cantor en muziekdirecteur aan de Drievuldigheids-

kerk te Berlijn, is als componist bekend door zijn f ierstimmige alte und neue

Choralgesdnge mit Provincial-AbweicJiungen (2 deelen, Berlijn, 1786 en 1790)

en Choralvorspiele für die Orgel und das Clavier (Berlijn, 1791).

Kühnau (Johann Friedrich Wilhelm), zoon van den vorige, geb.

29 Juni 1780 te Berlijn, werd 1814 organist aan de Drievuldigheidskerk

aldaar en stierf 1 Jan. 1848. Hij heeft vele opstellen in de Berliner en de
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Leipziger allgemeine musikaUsche Zeïtung geschreven en het koraalboek zijns

vaders vermeerderd en verbeterd.

Kühne (Jeremias Nicolaus), geb. 1 j\rei 1807 te Erfurt, was achter-

eenvolgens op verschillende plaatsen als organist werkzaam. Kerkmuziek, kla-

vier- en vioolstukken en danswijzen zijn van hem in druk gegeven. Ook

heeft hij bijdragen geleverd voor den te Erfurt uitgegeven Orgelfreund.

KÜhnel (Ambrosius), toonkunstenaar en muziekuitgever, geb. 1770,

was tot 1800 organist aan de kearvorstelijke kapel te Leipzig en richtte ver-

volgens in vereeniging met F. G. Hoffmeister het nog heden bestaande

Bureau de Musique op. (z. hoffmeister en peters.) Nadat Hoff-

meister 1805 uit de zaak getreden was, zette hij haar tot aan zijn dood,

11 Aug. 1813, alleen voort. Hij bespeelde vele instrumenten en was vooral

als violoncellist gunstig bekend.

Kühner (Johann Wilhelm), fluitvirtuoos en componist van dansmuziek,

geb. 17 Nov. 1812 te Stuttgart, schreef talrijke compositiën voor militaire

muziek, alsmede een ballet: Majah, dat gunstig bekend was.

Kühnert (Wilhelm), trompetvirtuoos, vroeger hofmusicus te Weenen,

thans te Dresden, werkte 1876 bij de eerste voorstelling van J)er Ring des

Nihelungen te Bayreuth in het orkest mede. De signalen, bestaande in mo-

tieven uit het werk, die hij bij den aanvang van elke voorstelling moest bla-

zen, had Wagner zelf voor hem genoteerd en daaronder geschreven: Für

Herrn Kühnert componirt. Ben 31. Juni 1876.

Kühnhaaser, Duitsch componist, was omstreeks 1719 cantor te Geile en

vervaardigde de muziek voor een Passio Jesii Ckristu secundum Matthaeum.

Kuhreihen of KuUreig'en, Hoogd. ; ranz de vaches, Fr. ; melodieën, die

de alpenherders op hun hoorns blazen, om hun kudden naar de weiden of

naar huis te drijven. De oorspronkelijke melodieën uit Appenzell afkomstig.

Zijn in de andere kantons gewijzigd. Rossini heeft een K uhreigen nage-

bootst in zijn Guillaume Tell^ Meyerbeer in een zijner romances. Er be-

staat een Recueil de ranz de vaches et de chansons nationales de la Suisse

pour la Fluie et la Guitarre (St. Gallen, 1830).

Kuleukamp (Georg Karl), klavierspeler en componist, geb. 19 Mei

1799 te Witzenhausen in Keurhessen, ontving zijn opleiding in de muziek

hoofdzakelijk te Kassei en vestigde zich 1818 als muziekondersvijzer aldaar.

Van zijn compositiën zijn in druk verschenen ouvertures, quintetten, quar-

tetten, trio's, concerten, sonates en andere stukken voor klavier.

Kullak (Adolph), schrijver over muziek en componist, geb. 23 Febr.

1823 te Meseritz, ontving te Berlijn onderricht van Aghte en van Marx.

Behalve vele opstellen in verschillende tijdschriften gaf hij de volgende wer-

ken in het licht : Das MusikaUsch-SchÖ7ie, Beitrag zur Aeathetik der Tonkunst
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(Leipzig, 1858) en Die Aedlieük 'les Clavierspiels (Berlijn, 1861). Zijn com

-

positiën bestaan in zoogenaamde ïsalonmuziek". Hij stierf 25 Dec, 1862

te Berlijn.

KuUak (Theo dor), klavierspeler en componist, geb. 12 Sept. 1818 (bij

F ét is abusievelijk 1820) te Krotoczin in Posen, ontving het eerste onder-

richt in de muziek van Alb. Aghte, kwam op zijn elfde jaar bij Hauck,

later bij Kahler in de leer en ging 1842 naar Weenen, waar hij zijn stu-

diën onder leiding van Czerny voortzette. Een jaar later vestigde hij zich

te Berlijn, waar hij 1846 tot hofpianist benoemd werd. In vereeniging met

Marx en Stern richtte hij 1851 ter zelfder plaatse een conservatorium op

en, nadat hij zich 1855 van zijn twee collega's afgescheiden had, een ander

instituut, dat den weidschen naam van Neue Akademie der Tonkunst

verkreeg. Hij stierf 1 Maart 1882. Van zijn compositiên, die voor het

grootste gedeelte in zoogenaamde «salonmnziek" bestaan, zijn vele stukken

populair geworden. Tot zijn beste werken behooren de volgende : klavier-

concert, op. 55; trio voor klavier en strijkinstrumenten, op. 77 ; duetten voor

viool en klavier ; ballades, bolero's enz. voor klavier ; Les Eüncelles^ Les

Banaides, La Gazelle enz.; ook bundels kleine siukies^ s.\s: Deux Portefe?iilles

de Musique. Kinderleben^ Les Fleurs animées. Tot zijn laatste werken be-

hooren Ondine (op. 112) en Concertétude (op. 121). Ook bestaan er van

hem didaktische werken, als: Materialien für den Klavierunterrickt, Schule

der Fingerühungen en Schule des Octavenspiels.

Kulluk (Franz), zoon van den vorige, geb. 1842 te Berlijn, ontving zijn

opleiding aan de school zijns vaders, zette zijn studiën onder leiding van

Liszt voort en werd 1867 Jeeraar in het klavier.spel en directeur der orkest-

klasse aan de Akademie der Tonkunst. Zijn compositiên bestaan in

kerkmuziek en klavierstukken.

Kumlik (Joseph), geb. 10 Aug. 1801 te Weenen, ontving zijn opleiding

in de muziek hoofdzakelijk te Presburg, waar hij 1832 als opvolger van

Heinrich Klein tot leeraar aan de keizerlijke muziekschool, later ook tot

kapelmeester der kerkmuziek benoemd werd. Behalve kerkmuziek heeft hij

liederen en klavierstukken gecomponeerd.

Kümmel (Johann Valentin), componist uit den aanvang der 18^ eeuw,

leefde vermoedelijk te Hamburg. Van zijn compositiên verscheen na zijn

dood: Neiier musikalischer'i Vorrath in Suilen für Hohoen mid Hürner

(Hamburg, 1714).

Kummer (Johann Gottfried), geb. 5 Nov. 1730 te Krummenhenners-

dorf bij Freiberg, was in de tweede helft der 18e eeuw jachthoboïst te Dres-

den. Hij stierf 17 Maart 1812.

Klimmer (Karl Gottfried Salomon), zoon van den vorige, geb. 16
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Sept. 1766 te Dresden, was eerst fagottist, later contrabassist bij de keur-
vorstelijke kapel aldaar. Hij stierf 185 0.

Kummer (Friedrich August), tweede zoon van Johan n Go tt fr i ed
K., geb. 7 Sept. 1770 te Dresden, werd 1789 hoboïst bij de Meininger, 1 797
bij de Saksische hofkapel, en stierf 22 Juni 1849 in zijn geboortestad.'

Kummer (Friedrich August), violoncelvirtuoos, oudste zoon van den
vorige, geb. 5 Aug. 1797 te Heiningen, ontving onderricht in het violoncel-

spel van Dotzauer en leerde tevens den hobo bespelen. Als hoboïst kwam
hij 1814 bij de koninklijke kapel en werd 1817 violoncellist bij dezelfde
kapel. Hij maakte een kunstreis door Duitschland en Italië, doch bepaalde
overigens zijn werkkring uitsluitend tot Dresden. Zijn spel werd algemeen
geroemd. Tot 1864 bleef hij werkzaam, verkreeg toen zijn pensioen en stierf

22 Mei 1879. Vele uitstekende violoncellisten ontvingen hun opleiding van
hem, o. a. Goltermann, Gossmann, Fritz Schubert en Haus-
mann. Van zijn compositiën zijn 163 stukken, waaronder concerten, phan-
tasieën en een leerboek voor violoncel, in druk verschenen. Ook heeft hij

ongeveer 200 entr'actes voor den koninklijken schouwburg te Dresden geschre-
ven. Zijn opvolger was F. Grützmacher. — K. had drie zonen: Otto,
violist, geb. 19 April 1826; Alexander, violist, geb. 10 Juni 1850, en
Max, violoncellist, geb. 23 April 1842, gest. 18 Sept, 1871 te Odessa.

Klimmer (Karl Gotlhelf), hoboïst, broeder van den vorige, geb. 9 Dec;

1799 te Dresden, werd 1817 lid der koninklijke kapel aldaar. Hij stierf

9 April 1865.

Kummer (FerdinandWilhelm), violoncellist, broeder van den vorige,

geb. 1802 te Dresden, werd 1820 lid der koninklgke kapel aldaar en stierf

1834. — Zijn zoon Moritz (geb. 15 Aug. 1827, gest. 1864) was hoboïst

bij dezelfde kapel.

Kummer (Gotthelf Heinrich), fagottist, derde zoon van Johann
Gottfried K., geb. 23 Jan. 1774 te Neustadt bij Dresden, maakte 1798
zijn eerste kunstreis, en wel naar Stockholm en Kopenhagen, en werd 1809
hd der keurvorstelijke kapel. Hij stierf 28 Jan. 1857.

Kummer (Heinrich), klavierspeler en fagottist, zoon van den vorige,

geb. 8 Mei 1809, was eerst te Dresden, later in Polen en vervolgens te

Petersburg werkzaam. Omstreeks 1851 keerde hij naar Dresden terug. Hij

!

was een man van groote kennis en hoofdzakelijk als mechanicus gunstig be-

I kend. Te Petersburg had hij 1837 een plan ingediend tot vervaardiging van

I

een hangende brug over de Newa. De wijze van uitvoering werd wel is waar

'
door de Russische commissie van onderzoek voor onmogelijk gehouden, doch

.later werden volgens het hem aangegeven systeem verscheiden werken, o. a.

I de brug te Kehl, vervaardigd. Jaren lang hield hij zich bezig met het vervaar-
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digen van mechanische vogels, wier vlerken door midiel van een uurwerk in

beweging werden gebracht. Ook vond hij een rekeninstrument uit, en voor

het verspreiden dezer uitvinding werd hem door de Russische Akademie voor

Wetenschappen een kosteloos patent verschaft. Hij stierf 20 Maart 1880.

Kummer (Ka spar), fluitvirtuoos en componist, geb. 10 Dec. 1795 te

Erlau bij Sciüeusingen, werd 1813 lid der hertogelijke kapel te Koburg, ver-

kreeg later den titel van Musikdirektor en stierf 21 Mei 1870. Hij

heeft ongeveer 150 compositiën, waaronder cantates, instrumentale muziek en

fluitsolo's, in het licht gegeven.

Kunc (Aloys Martin), componist, geb. 1 Jan. 1832 te Gintegabelle in

het departement der Haute-Garonne, ontving te Toulouse onderricht in het

orgelspel en de compositie, werd 1852 organist aan de Lieve Vrouwe-

kerk te Lombez in het diocees Auch, maakte 1861 een reis naar Romeen

werd na zijn terugkomst te Toulouse kapelmeester aan verschillende kerken

aldaar. Hij heeft veel gedaan tot bevordering der kerkmuziek in Frankrijk.

Van zijn werken verdienen vermelding : Corona sacra^ een bundel kerkmuziek-

stukken (ongeveer 100); Chants de la milice du Pape ; Recueil de faux-

èourdons; Mamiel de chant religieux ; Messe a 3 voix en faux-hourdon ; Berin

de Vorganiüe j Cantiques populaires pour rÉglise de la france en Nouvel

essai sur la tradition du chant grégorien.

Künding^er (Georg Wilhelm), geb. 28 Nov. 1800 te Königshofen in

Beieren, werd 1838 stadscantor en muziekdirecteur aan deHeiligeGeest-

kerk te Neurenberg. Hij componeerde vele kerkmuziek.

KÜudiug'er (August), violist, zoon van den vorige, geb. 13 Febr. 1827

te Kitzingen, studeerde 1842 aan het Weener conservatorium, maakte 1845

een kunstreis door Duitschland en vestigde zich 1852 te Petersburg, waar hij

lid der keizerlijke kapel werd. Eenige compositiën van hem zijn te Peters-

burg in druk verschenen.

Kündin^er (Ka nut), violoncellist, broeder van den vorige, geb. 11 No-

vember 1830 te Kitzingen, ontving onderricht in het violoncelspel van Men-

ter te Munchen en werd 1849 lid der hofkapel te Mannheim, aan welke hij

nog heden verbonden is.

Künding^er (Rudolph), broeder van den vorige, geb. 2 Maart 1832 te

Nördlingen, ontving onderricht in het klavier- en orgelspel en in de compo-

sitie. Hij vestigde zich 1850 te Petersburg. Onder zijn compositiën bevindt

zich een trio voor klavier, viool en violoncel.

Knnkel (Franz Joseph), geb. 20 Aug. 1804 te Dieburg in het groot-

hertogdom Hessen, leerde de fluit, de viool, het klavier en het orgel bespe-

len en ontving ook onderricht in de compositie. Hij werd 1828 rector aan

de hoogere burgerschool te Bensheim, verkreeg 1854 zijn pensioen en vestigde
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zich vervolgens te Frankfort a. d. M., waar hij zich uitsluitend met de toon-

kunst bezig hield. Behalve eenige compositiën zijn van hem vele verhande-

lingen over muziek in druk verschenen, o. a. : Kritische Beleuchhmg des

C. F, Weitzmann schen Systems.

KÜnstliche Fug'e of Kunstfu^e (Ital. : fuga ricergata), Hoogd., een

fuga, waarin contrapuntische kunsten, als: omkeering, vergrooting, verkleining

en samentrekking (Engführung) van het thema voorkomen.

Knntz of Knnz (Thomas Anton), uitvinder van het ore h est r ion

(z. dit) en verbeteraar van het bogen klavier (z. dit), geb. 1759 te Praag,

was 1830 nog in leven. Hij heeft ook gecomponeerd, o. a. een cantate:

Tygmalion (1781).

Kuntzsch (Johann Gottfried), leeraar in de muziek te Zwickau, was

Robert Schumann's eerste leermeester in het klavierspel. Hij vierde

1852 zijn jubilaeum en stierf 1854. Schumann heeft hem zijn studiën

voor pedaalvleugel (op. 56) opgedragen. Een brief van den beroemden com-

ponist aan zijn ouden meester wordt door Wasielewski in zijn biographie

van Schumann medegedeeld.

Kuntze (Karl), componist van komische liederen en mannenquartetten,

geb. 17 Mei 1817 te Trier, verkreeg 1852 den titel van koninklijk Musik-

di rector. Een operette van hem werd 1875 te Dessau vertoond.

Kunz (Kon rad Max), componist, geb. 30 Dec. 1812 te Schwandorf in

Beieren, was directeur van vele zangvereenigingen, o. a. van de Munche-

ner Lieder tafel, werd 1845 koordirecteur aan de koninklijke Opera te

Munchen en stierf aldaar 3 Aug. 1875. Zijn compositiën bestaan in vele

krachtige mannenkoren.

Kunze (Karl Heinrich), componist, leefde op het einde der 18e en in

het begin der 19e eeuw te Heilbronn, waar eenige instrumentale muziek-

stukken van hem in druk zijn verschenen.

Knnze (Karl), direkteur van het conservatorium te Stettin, geb. 25 Sept.

1839 te Halle a. d. S., verkreeg genoemden post 1868. Eenige compositiën

voor orgel en voor klavier zijn van hem in druk verschenen.

Knnzen (Gottfried), fagotvirtuoos, was langen tijd lid der liertogelijke

kapel te Schwerin. Hij stierf 1790.

Kunzen (Johann Paul), componist, geb. 30 Aug. 1696 te Leisnig in

Saksen, werd 1718 kapelmeester te Zerbst, 1719 muziekleeraar te Witten-

berg en 1723 te Hamburg. Met zijn achtjarigen zoon Adolph Karl, kla-

vierspeler, maakte hij 1728 een kunstreis naar Holland en Engeland, werd

1732 organist te Lubeck en stierf aldaar 1770. Mat t hes on noemt hem

een der grootste componisten van zijn tijd. Zijn oratorium Belsazar werd

voor zijn beste werk gehouden.

II. 27
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Kunzea (Adolph Karl), klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 22

Sept. 1720 te Wittenberg, reisde op achtjarigen leeftijd met zijn vader naar

Londen, waar hij als wonderkind beroemd werd, verkreeg 1750 de betrek-

king van kapelmeester te Schwerin en volgde 1757 zijn vader op als organist

te Lubeck. Hij stierf aldaar 1781. Onder zijn talrijke compositiën bevindt

zich een groot oratorium: Die göttliohe Berufung des Glaubens Abrahams.

Kunzen (F r i e d r i c h L u d w i g A e m i 1 i u s) , componist, zoon van den

vorige, geb. 24 Sept. 1761 te Lubeck, kwam 1781 op de universiteit te

Kiel, doch wijdde zich later geheel aan de muziek en begaf zich 1784 naar

Kopenhagen, waar 1789 zijn eerste opera: Holger Danshe^ ten tooneele ge-

bracht werd. Daar hij te Kopenhagen geen vaste betrekking kon verkrijgen,

begaf hij zich 1790 naar Berlijn, waar hij in vereeniging met Reichardt een

MusiJcalisches Wochenhlatt (1791) en een Musikalische Monatssckrif t (1792)

uitgaf, welke beide tijdschriften later onder den titel Studiën für Tonkünstler

und Musikfreunde in het licht verschenen. Nadat hij vervolgens als muziek-

directeur te Frankfort a. d. M. en te Praag werkzaam was geweest, werd hij

1795 als opvolger van J. A, P. Schulz tot kapelmeester te Kopenhagen

benoemd, in welke stad hij 28 Jan. 1817 stierf. Hij componeerde vele Deen-

sche en Duitsche zangspelen en schreef eenige opstellen in de Leipziger allge-

meine musikalische Zeitung.

Kuppler (Johann Georg), klavierfabrikant, neef en leerling van St ei n

,

was 1781 te Neurenberg gevestigd.

Kupsch (Karl Gustav), geb. 24 Febr. 1807 te Berlijn, werd aldaar 1825

cantor aan de Werdersche kerk, 1831 directeur der Harmoniegesel 1-

schaft te Dresden en vervolgens muziekdirecteur aan den stadsschouwburg

te Lubeck. Hij kwam 1838 te Rotterdam, waar hij Mühlenfeidt opvolgde

als directeur der concerten van Eruditio Musica, keerde 1845 naar

Duitschland terug, werd muziekdirecteur te Freiburg in Breisgau en 1846 te

Naumburg, waar hij echter reeds 30 Juli van datzelfde jaar stierf. Onder zijn

compositiën bevindt zich een opera : Fridoliti^ en muziek bij Wallenstein s Tod.

KurpiQSki (Karl), Poolsch componist, geb. 1785 te Wloszakowice in

Posen, werd 1823 hofkapelmeester van Tsaar A.1 ex ander I van Rusland te

Warschau en verkreeg 1841 zijn pensioen. Onder zijn compositiën bevinden

zich 24 Poolsche opera's.

Kürzin^er (Ignaz Franz Xaver), componist, was sedert 1750 kapel-

meester te Mergentheim in Franken en schreef acht zesstemmige sympho-

nieën (1758), alsmede een leerboek, getiteld: Getreuer ünterricht zum Singen\

mit Manieren, und die Violin zu spielen (Augsburg, 1763).

KÜrzinger (Paul), zoon van den vorige, geb, omstreeks 1760 te Wurz-

burg, was violist bij de keurvorstelij ke kapel te Munchen. Bij gelegenheid,
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van het verblijf van keizer Josepli II te Munchen vervaardigde hij de feest-

muziek, welke den keizer zoo goed beviel, dat hij den componist uitnoodigde,

naar Weenen te komen. Daar ter stede werd K. directeur van een instituut,

welke betrekking hij 1807 nog bekleedde. Onder zijn werken, die zeer ge-

roemd werden, bevinden zich de opera's Die lllummation^ Rohert und Cal-

liste en Die Grafin {La contessina).

KÜSter (Hermann), organist, componist en schrijver over muziek, geb.

14 Juli 1817 te Templin in de Uckermark, werd 1845 muziekdirecteur te

Saarbrücken en begaf zich 1852 naar Berlijn, waar hij 1857 als opvolger

van Grell tot Hof- en Domorganist benoemd werd. Zijn compositiën bestaan

in oratoria, kerkmuziek, liederen en gezangen. In de Neiie Berliner MusiJc-

zeitung komen artikelen van zijn hand voor.

Rutthorsky (Veit), een der beste Boheemsche kerkzangers uit het mid-

den der 18e eeuw, stierf 1771 te Praag. — Zijn zoon, Johann Nepo-

muk K. , was een verdienstelijk componist, die echter reeds 1781 stierf.

Kuyper (Jacobus), componist, geb. 1761 te Amsterdam, aldaar gest. 1808.

Ruypers of Cuypers (J o hannes), violenmaker, geb. te Emmeiik, leefde

omstreeks 1778 te 's Gravenhage, waar hij ook gestorven is. Bij Georges

Hart, die in zijn boekje The Violin een vrij volledige lijst van beroemde

violenmakers opgeeft, wordt K. niet vermeld. — Een andere Nederlandsche

violenmaker was Franciscus Kuypers te 's Gravenhage.

Kuyter (Jan), orgelbouwer, was 1561—64 te Utrecht gevestigd.

Kuzzi (Anton Joseph), leefde omstreeks 1796 te Petersburg. Onder

zijn werken komt de opera Belmonte und Constanze voor.

Kwast (Jacob), klavierspeler, zoon van een muziekmeester te Dordrecht,

ontving te Brussel onderricht van Br as sin en werd 1874 leeraar aan het

conservatorium te Keulen.

Kyrie eleison, Gr., d. i. ))Heer ontferm u onzer!" Deze woorden vor-

men in de R. K. kerk dat gedeelte der Mis, hetwelk onmiddelijk op den

Introïtus volgt en den lofzang Gloria in excehis voorafgaat. Volgens som-

migen werd deze aanroeping door paus Sylvester, volgens anderen door

paus Damasus uit de Grieksche liturgie naar de Latijnsche overgebracht.

Gregorius de Groote bepaalde voor zijn kerk, dat zij door de clerici

voor- en door het volk nagezongen moest worden. In de Romeinsche litur-

gie komt zij negenmaal voor, en wel driemaal T)Ki/rie eleison,^^ ter eere des

Vaders, driemaal DChriste eleison,'" ter eere des Zoons, en wederom driemaal

'>'>Kpie eleison,'" ter eere des heiligen Geestes. — De vier woorden y>Ki/ne

eleison, Christe eleison" vormen den tekst van het eerste gedeelte eener

muziekmis.

I
27'
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L., verkorting van laeva (z. dit).

La, Ital., het bepalend lidwoord voor het vrouv^relijk geslacht; b. v. : la

prima volta, de eerste maal.

La, de zesde en laatste lettergreep der solmisatie van Guido; de zevende,

si, is van later oorsprong. De Franschen en Italianen hebben de lettergreep

la behouden voor a.

La bémol, Fr.; z. as.

La bémol majeur, Fr.; z. as dur.

La bémol mineur, Fr.; z. as moll.

La bimmolle, It. ; z. as.

La bimmolle ma^giore en minere, It. ; z. as dur en as moll.

La dièse, Fr.; z. ais.

La dièse majeur en mineur, Fr. ; z. ais dur en ais moll.

La diesis, It. ; z. ais.

La diesis mag'giore en minore, It. ; z. ais dur en ais moll.

La ma^^iore, It. ; La majeur, Fr.; z. a dur.

La minore, It.; La mineur, Fr.; z. a moll.

La-mi beteekent in de solmisatie die mutatie, volgens welke op onzen e

genoemden toon niet de lettergreep la, maar mi gezongen wordt. (z. solmi-

TisiE en mutatie).

La-sol beteekent in de solmisatie die mutatie, volgens welke op onzen d

genoemden toon niet la, maar sol gezongen wordt.

Laa^ (Heinrich), geb. 18 Febr. 1713 te Herford, was organist te Osna-

brück, waar hij 30 Oct. 1797 stierf. Men kent van hem liederen, klavier-

stukken en een leerboek van den generalen bas.
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Laar (Pi e ter van), bijgenaamd Bamboccio (de kreupele), Nederlandsch

schilder en violist, geb. 1613 te Laren in het Gooiland, gest. 1674 te Haarlem.

Labadens, Fransch violist uit de tweede helft der 18e eeuw, gaf o. a. een

vioolmethode (Parijs, 1797) in het licht.

Labare (Abraham), organist te Deventer, leefde omstreeks 1722.

Labarre (Louis Juli en Cast els de), vioolvirtuoos en componist, geb.

Ï4 Maart 1771 te Parijs, ontving onderricht in het vioolspel van Viotti,

"in de compositie van Sa la en Méhul. Hij werd 1796 aan de Groote

Opera te Parijs verbonden. Zijn werken bestaan grootendeels in stukken voor viool.

Labarre (Michel), fluitvirtuoos en componist, geb. omstreeks 1675 Ie

Parijs, liet in den aanvang der 18e eeuw eenige werken van hem in de Groote

Opera aldaar vertoonen.

Labarre (Théodore), harpvirtuoos en componist, geb. 5 Maart 1805 te

Parijs, ontving onderricht in het harpspel van Bochsa, later van Na der-

ra ann, en in de compositie van Boieldieu. In het jaar 1823 door het

Instituut met den tweeden compositieprijs bekroond, begon hij een jaar later

zijn kunstreizen door Frankrijk, Zwitserland, Italië en Engeland. Te Londen

was hij langen tijd als muziekonderwijzer werkzaam. Omstreeks 1838 keerde

hij naar Parijs terug, waar hij 1847 orkestdirecteur aan de Opéra Gomi-

que werd, in welk theater eenige zijner opera's ten tooneele gebracht wer-

den. Twee jaren later legde hij zijn post neer en begaf zich weder naar

Londen, waar hij tot 1851 vertoefde. Keizer Napoleon III riep hem naar

Parijs terug en benoemde hem tot directeur zijner particuliere muziek. Later,

1867, werd hij ook leeraar in het harpspel aan het conservatoire. Hij stierf

9 Maart 1870. Het grootste gedeelte zijner compositiën bestaat in stukken

voor harp; ook heeft hij een leerboek geschreven.

Labarre (Tri 11e), guitaarvirtuoos, leefde op het einde der 18e eeuw te

Parijs en componeerde vele stukken voor zgn instrument.

Labat (Jean Ba pt is te), orgelvirtuoos, geb. 17 Juni 1802 te Verdun,

werd aldaar 1821 organist, zette 1827 zijn studiën voort aan het conser-

vatoire te Parijs en werd 1828 organist en kapelmeester te Montauban. Hij

stierf 6 Jan. 1875 te Lagarosse in het departement Tarn-et-Garonne. Zijn

werken bestaan in Missen, oratoria, motetten, fuga's, een leerboek van het

contrapunt, biographieën en verhandelingen over muziek.

Labatt (Leonhard), tenorist, geb. omstreeks 1840 in Zweden, is sedert

1869 aan de hofopera te Weenen verbonden.

Labbé (Rob er t), Fransch organist en kapelmeester, leefde op het keer-

punt der 14e en 15" eeuw te Parys.

Labiaalpijpeu, Ned.; Labialpfeifen, Hoogd. Het woord labiaal is afgeleid

van het Latijnsche labium (lip). Labiaalpij pen heeten daarom r/ié? pijpen

I
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in het orgel, welke twee labiën of lippen hebben, en wel een boven- en een

onderlip. Daar de toon der labiaalpijpen het meest met dien der fluit over-

eenkomt, heeten zij ook fluit werken,

Labitzki (Joseph), componist van dansmuziek, geb. 4 Juli 1802 te Schön-

feld bij Eger, werd 1820 violist te Marienbad, 1821 te Karlsbad. Vervol-

gens stelde hij een eigen orkest samen, met hetwelk hij 1822—1823 een

reis door Beieren maakte. Later strekte hij zijn reizen tot Polen en Rusland

uit, bezocht 1850 ook Londen en maakte daar, evenals overal elders, grooten

opgang. Na 1850 vestigde hij zich te Karlsbad. — Zijn zonen, Wilhelm

en A u g ust , zijn als violisten, zijn dochter T o ny is als zangeres gunstig bekend.

Labium, Lat., lip van een orgelpijp. Men heeft onder- en bovenlabia.

Zij zijn boven en onder de kern (z. dit) aangebracht, en wel in diervoege,

dat de bovenkant van het onderlabium bijna op gelijke hoogte als de

vlakke voorzijde der kern, en de onderkant van het bovenlabium boven

de kern ligt. Tusschen beide lab ia is een rechthoekige opening, mond of

opsnede geheeten.

Lablache (Luigi), baszanger, geb. 6 Dec. 1794 te Napels, waarheen zijn

vader, een koopman uit Marseille, zich 1792 ten gevolge van de Omwenteling

begeven had. Op twaalfjarigen leeftijd kwam hij aan het Conservatorro

della piëta de' Turchini en ontving aldaar onderricht in den zang, het

viool- en violoncelspel. Reeds op zijn vijftiende jaar ging zijn schoone altstem

in een prachtigen bas over, die twee octaven (van Es tot es') omvatte. Met

ijver zette hij zijn studiën in den zang voort, doch zijn verlangen om zich in

het openbaar te laten hooren verleiddej hem vijfmaal, van het conser-

vatorium weg te loopen en op kleine tooneelen op te treden. Eindelijk waren

zijn studiën volbracht, en hij werd 1812 aan het theater San Garlino te

Napels verbonden. Eenige maanden na zijn eerste optreden huwde hij de

dochter van den tooneelspeler Pinotti. Als Basso hij'o was hij 1813 te

Messina werkzaam en werd vervolgens primo lasso cantante te Palermo,

waar hij vier jaren bleef; daarna kwam hij aan het Scala -theater te Mi-

laan, waar hij zich het eerst als Dandini in La Cenerentola liet hooren.

Zijn roem breidde zich meer en meer uit; de inwoners van Milaan droegen

hem op handen, en Mercadante schreef voor hem de opera Elisa e Clau-

dio (1821). Het volgend jaar zong hij te Turijn, 1822 weder te Milaan,

daarop te Venetië en 1824 te Weenen, waar te zijner eere een medaille ge-

slagen werd. Door koning Ferdinand I van Napels tot kamerzanger be-

noemd, zong hij weder gedurende eenige jaren aan het San Carl o -theater,

waar hij o. a. als überto in de Agnese van Paer groot succes had, en be-

gaf zich toen naar Londen. Aangaande zijn optreden aldaar deelt Grove

het volgende mede:
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«Here, as elsewhere, his success was assured frorn the moment when he saug his first note,

almost from the first step he took upon the stage. It is iudeed doubtfuU whether he was

greater as a singer or as aa actor His head was nobie, his figure very tall, and so atoning

for his bulk, which became immense in later years: yet he never looked too tall on the stage.

Oue of the boots of Lablache would have made a small portmanteau; one could have clad a

child in oue of his gloves. His streugth was enormous. As Leporello, he sometimes carried

off uüder his arm, appareutly without effort, the troublesome Masetto, represented by Giubilei,

a man of the full height and weight ot ordinary meu! Agaiu, in an interval of tedious rehear-

siog, he was once seen on the stage to piek up with onc hand a doublé bass that was standing

iu the orchestra, examiue it at arm's length, and gently replace it where he had found it ! The

force of his voice exceeded, when he chose, the toue of the iustrumeuts that accompauied it and

the noise and clamour of the stage; nothing drowned his portentous notes, which rang through

the house like the boorniag of a great bell. Ou oue occasion indeed, his wife is said to have

been woke up by a sound, in the middle of the night, which she took for the tocsin announ-

ciug a fire, but which turued out to be nothing more than Lablache producing in his sleep this

bell-like sounds. It was during the great popularity of / Puruani, when Grisi, accompauied

bij Lablache, was in the habit of singing the polacca thrice a week at the Opera, and frequently

also at concerts. After performing his staccato part in the duet thrice withiu nine hours, La-

blache was haunted by it even in his sleep. ïhis power was wisely used by the great artist on

the right occasions, and only then — as the deaf and augry Geroidmo, or as Orovesco va. Norma

;

but at other times his voice could roar as sweetly as any sucking dove, and he could use its

accents for comic, humorous, tender or sorrowful efFects, with equal ease and mastery."

Niet minder groot was de bijval, die L. te Parijs ten deel viel. Hij trad

aldaar op het einde van 1830 voor het eerst op, en wel in 11 matrimonio

segreto. Gedurende vele jaren zong hij afwisselend te Londen en te Parijs

en was in beide steden de lieveling van het publiek. Richard Wagnei',

die hem 1839 te Parijs hoorde, noemde hem als Leporello „onovertreffelijk."

Behalve in genoemde twee steden zong hij 1833 te Napels. Nadat hij 1852

aan de keizerlijke Opera te Petersburg gezongen en het publiek dezer stad

in verrukking gebracht had, trok hij zich uit het openbare leven terug en

vestigde zich op zijn landgoed Maisons-Lafitte. Omstreeks 1856 begon hij te

sukkelen. Tot herstel zijner gezondheid bezocht] hij de badplaats Kissin-

gen, waar hij o. a. den Tsaar van Rusland ontmoette, van wien hij een rid-

derorde ontving. Vervolgens begaf hij zich naar Pausilippo en bracht den

winter te Napels door, in welke stad hij 23 Jan. 1858 overleed. — Niet

alleen in de dramatische, ook in de kerkmuziek was L. volkomen thuis. Bij

den lijkdienst voor Haydn had hij als knaap de altsolo's, bij dien van

Beethoven de bassolo's in Mozart's Reqtdem voorgedragen. Hij was

een der 32 fakkeldragers bij Beethoven s begrafenis. — Van zijn werken

zijn in druk verschenen een zangmethode, 28 Exercïces voor bas en 12 vo-

calises voor dezelfde stem. Te Napels is 1858 een werkje over hem in het

licht verschenen : Onorï alla memoria di Lxdgi Lablache.

Labory, componist van militaire muziek, geb, 1843 in België, ontving



424

onderricht in de harmonie van Fétis, later van Gevaert. Onder zijn

compositiën bevinden zich ongeveer 200 stukken voor militaire muziek, een

opera in twee bedrijven en een Te Beiim.

Labro (Nicolas Charles), contrabassist, geb. 19 Oct. 1810 te Sedan,

leerde eerst violoncel spelen en kwam 1830 in de violoncelklasse van het

Paryzer conservatoire, doch nam eenige jaren later de contrabas ter hand.

Hij werd eerste contrabassist van de Sociétë des Co neer ts en van het

orkest der Opéra Go mi que, 1853 ook leeraar aan het conservatoire. Een

door hem vervaardigde Methode de contrehasse zag 1870 het licht.

Lacher (Joseph), geb. 5 Nov. 1739 te Haustetten, gest. in den aanvang

der 19e eeuw als kapelmeester te Kempten, is bekend door eenige instrumen-

tale muziek en een duodrama : Emma und Edgar. „

Lacimer (Franz), componist, geb. 2 April ISOl te Rain in de Beiersche

provincie Schwaben-Neuburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van

zijn vader, die organist was, en zette zijn studiën voort te Neuburg, te Mun-

chen en eindelijk te Weenen, waar hij onder leiding van Sech ter en Stad-

Ier studeerde en organist aan de Protestantsche kerk werd. Duport enga-

geerde hem 1826 als tweeden kapelmeester aan het Karnt hn er t hor -theater,

en na den dood van Weigl, 1858, werd hij tot kapelmeester bevorderd.

Tot 1834 was hij in die betrekking werkzaam, werd vervolgens kapelmeester

te Mannheim en 1836 te Munchen, waar hij 1852 den titel General-

Musikdirector verkreeg en 1865 op pensioen gesteld werd. — Het aan-

tal compositiën van L. is zeer groot. Zij bestaan in een oratorium: Moses

;

een cantate: Bie vier Mensckenalter ; 4 opera's: Die Bürgschaft, Alidia,

Benvenuto Cellini en Catharina Cornaro ; Requiem's; 3 groote Missen; entr'

actes ; vele compositiën voor mannenstemmen, o. a. : Stnrmesmythe, Schlacht-

gesang en Knegers Gebet; 8 symphonieën, van welke één, die in c (Op. 52)

door de Gesel Ischaft der Musikfreunde te Weenen bekroond werd;

suites, ouvertures en andere stukken voor orkest; 3 quartetten; concerten

voor harp en fagot; duo's, trio's, vele klavierstukken, liederen en gezangen.

De meeste dezer werken zijn met veel talent geschreven; het ^eu sacré ont-

breekt echter.

Lachner (Ignaz), broeder van den vorige, geb. 17 Sept. 1807 te Rain,

kwam 1824 te Weenen, waar hij zijn broeder opvolgde als organist aan de

Protestantsche kerk en een jaar later vice-kapelmeester aan de Opera werd.

Van daar begaf hij zich 1831 naar Stuttgart, werd aldaar directeur der hof-

muziek en verkreeg 1842 een soortgelijke betrekking te Munchen. In het

jaar 1853 werd hij orkestdirecteur aan den stadsschouwburg te Hamburg,

1858 hofkapelmeester te Stockholm, en vestigde zich 1861 te Frankfort

a. d, M., waar hij 1875 zijn 50-jang jubilaeum als kapelmeester vierde.
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Nog heden woont hij daar ter stede. — Onder zijn compositiën bevinden

zich 3 opera's, balletten, Missen, symphonieën, quartetten, klaviermuziek en

liederen.

Lachner (Theo dor), oudste stiefbroeder van de beide vorigen, geb. 1798

te Rain, was organist aan de Petrus-kerk te Munchen en koorrepetitor aan

het hoftheater aldaar. Hij stierf 22 Mei 1877.

LacUner (Vincenz), jongste broeder der vorigen, geb. 19 Juli 1811 te

Rain volgde zijn broeder Ignaz op als organist en zijn broeder Franz als

kapelmeester te Mannheim, welke laatste betrekking hij tot 1873 bekleedde.

In het jaar 18-42 bevond hij zich korten tijd te Londen, en 1848 dirigeerde hij

de Opera te Frankfort a. d. M. Onder zijn compositiën bevinden zich sym-

phonieën en ouvertures, muziek voor Schiller 's Turandot^ quartetten, lie-

deren en gezangen.

Lachnith (Ludwlg Wenzel), hoorn virtuoos, geb. 7 Juli 1746 te Praag,

speelde ook viool en klavier en componeerde symphonieën en andere instru-

mentale muziek. Omstreeks 1773 vestigde hij zich te Parijs, waar hij vooral

als hoornist beroemd werd en 1820 stierf. In vereeniging met L. Adam
schreef hij een klaviermethode. — Min of meer berucht is L, geworden door

zijn verknoeiing van Die Zauierflöte^ welke hij onder den naam van Les

Mysteres d'Isis te Parijs liet vertoonen. Het werk was zoozeer geschonden,

dat het bijna onkenbaar was geworden; spotvogels veranderden den titel in

Les misères d'ici en noemden L. ))le dérangeur."

Lachoith (Anton), broeder van den vorige, was tot 1799 trompetter bij

de kapel van den hertog van Zweibrücken en vestigde zich vervolgens te

Praag. Hij was ook een goed klavierspeler.

Lacombe (Jacques), geb. 1724 te Parijs, boekhandelaar aldaar, is op

muzikaal gebied bekend wegens zijn Diotionnaire portatif des beaux-arts

(Parijs, 1724, 1752, 1753 en 1759).

Lacombe (Louis), klavierspeler, geb. 26 Nov. 1818 te Bourges, ontving

zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte vele kunstreizen.

Sedert 1854 wijdde hij zich hoofdzakelijk aan de compositie. Vele kamer-

muziek van hem is in druk verschenen.

Lacombe (Paul), componist, geb. 1837 te Carcassonne, ontving zijn op-

leiding aan het conservatoire te Parijs en componeerde vele instrumentale

muziek. Een door hem vervaardigde Pastorale werd 1876 op een concert

populaire te Parijs met bijval ten gehoore gebracht.

Lacombe-D'Estabeui (Paul Jean Jacques), componist, geb. 4 Maart

1838 te Houga (Gers), bracht in de jaren 1870—1876 te Parijs vele door

hem gecomponeerde Operettes ten gehoore. Verschillende andere compositiën

van hem zijn in druk verschenen. Ook heeft hij eenige verzamelingen oude
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zangen in het licht gegeven, o. a. : Le hon vieïix Temps, douze airs par divers

auieiirs oxMiés des 17e et 18^ siècles en Èckos d' Espa^ne, chansons et danses

populaïres recueillies et transcr.

Lacoste, Fransch operacomponist, leefde in den aanvang der '17e eeuw

te Parijs.

Lacroix (A.ntoine), violist, geb. 1756 te Remberville bij Nancy, was

achtereenvolgens te Parijs, te Bremen, in Denemarken en te Lubeck werk-

zaam, in welke laatste stad hij 1812 als miiziekdn-ecteur en muziekhandelaar stierf.

Lacy (Rophino), zoon van een Engelsch koopman in Spanje, violist en

componist, geb. 19 Juli 1795 te Bilbao, studeerde te Parijs onder leiding van

R. Kreutzer, te Londen onder leiding van Viotti, en liet zich met groot

succes in Engeland, Schotland en Ierland hooren. Nadat hij korten tijd aan

de theaters te Edinburg en Dublin de rol van komiek had vervuld, werd hij

1818 concertdirecteur te Liverpool, 1820 balletcomponist aan het King's

Theatre. Hij stierf 20 Sept. 1867 te Pentonvilie.

Lacy (John), Engelsch zanger, geb. in de laatste helft der 18e eeuw,

was een leerling van Rauzzini. Hij vertrok 1818 met zijn vrouw, mede

een verdienstelijke zangeres, naar Calcutta.

Ladegast (Friedrich), orgelmaker, geb. 30 Aug. 1818 le Hochherms-

dorf bij Leipzig, vestigde zich 1846 te Weissenfels. Hij heeft vele voorti'ef-

felljke orgels vervaardigd : men kent er ongeveer 80.

Ladurner (Ignaz Anton Franz Xaver), klavierspeler, geb. 1 Augus-

tus 1766 te Aldein in Tyrol, begaf zich 1788 naar Parijs en werd aldaar

leeraar aan het conservatoire. Hij stierf 4 Maart 1839. Twee kleine opera's

van hem zijn te Parijs vertoond.

Laelius (Dan iel), luitvirtuoos, leefde in den aanvang der 17e eeuw en

gaf een verzameling psalmen voor luit, getiteld: Testudo spiritualis (Frank-

fort a. d. M., 1616) in het licht.

Lafa^e (Jus te Adrien Lenoir de), schrijver over muziek, geb 30

Maart 1799 (volgens Fétis 27 Maart 1805) te Parijs, studeerde te Rome

onder leiding van Baini en werd na zijn terugkomst te Parijs kapelmeester

aan de kerk van St. Étienne. Nadat hij 1833—36 een tweede reis naar

Italië gemaakt had, gaf hij vele werken over muziek en muziekgeschiedenis

in het licht, als: Cours complet de plain-cliant (2 deelen, Parijs, 1855 en

1856); Seméiologie (Parijs, 1837); Principes éUmentaires de musique (Parijs,

1837); biographieën van Pater Mattei (Parijs, 1839), van Zingarelli,

(1840), van Choron (1844), van Bocqui llon- W i I h em (1844) en van

Baini (1844). Hij behoorde tot de voornaamste medewerkers van Cho-

ron, wiens Manuel complet de musique vocale et i7istrumentale door hem vol-

tooid werd. Hij stierf 8 Maart 1862 te Charenton.



427

La Fleur (Jacques), violenmaker, geb. 1760 te Nancy, gest. 1832 te

Parijs, was hoofdzakelijk wegens zijn strijkstokken beroemd.

La Fleur (Joseph René), violenmaker, zoon en leerling van den vorige,

geb. 8 Juli 1812 te Parijs, gest. 19 Febr. 1874 te Maisons-Lafi tte.

Lafont (Charles Philippe), vioolvirtuoos, geb. 7 Dec. 1781 te Parijs,

ontving het eerste onderricht in het vioolspel van zijn moeder, een zuster van

den violist Bertheaume, en zette zijn studiën voort onder leiding van zijn

oom, dien hij 1792 op zijn kunstreizen door Duitschland vergezelde. Te Parijs

teruggekeerd, nam hij les bij Kreutzer en trad in het T heat re Fey-

deau op, doch niet als violist, maar als zanger van Fransche ballades. Kor-

ten tijd daarna nam hy de viool weer ter hand, voltooide zijn studiën onder

leiding van Rode en maakte gedurende de jaren 1801—1808 kunstreizen

door Frankrijk, België, Nederland, Duitschland en Rusland. In laatstgenoemd

jaar benoemde de Tsaar van Rusland hem in plaats van Rode tot kamer-

virtuoos. Zes jaren later keerde hij naar Parijs terug en werd solo violist

van L ode wijk XVIII. Met Henri Herz begaf hij zich 1831 weder op reis,

en beiden doortrokken Duitschland, Nederland en Zuidfrankrijk, totdat hij 14

Aug. 1839, ten gevolge van het omslaan van zijn rijtuig, tusschen Bagnères

de Bigorres en Tarbes den dood vond. Zijn compositiën bestaan in vele stuk-

ken voor viool, voorts in talrijke, met Herz, K a 1 k b r e n n e r en andere klavier-

spelers vervaardigde duetten en eindelijk in ongeveer 200 romances.

Lafont (Mar cel in), zanger, geb. 1800 te Bordeaux, was van 1828 tot

aan zijn dood, 23 Aug. 1838, als tenor aan de Groote Opera te Parijs ver-

bonden.

Lagarde, violist en componist te Parijs, was omstreeks het midden der

vorige eeuw kamermusicus aan de koninklijke kapel en later opperintendant

der muziek van den graaf van Artois. Onder zijn werken komt een opera,

Eglé voor.

Laget (Paul Pierre Marie Henri), baszanger en zangmeester, geb.

10 Dec. 1821 te Toulouse, was 1840 aan de Groote Opera verbonden, doch

moest wegens een borstlijden altreden en werd leeraar aan het conservatoire.

Hij stierf 19 Sept. 1875 te Rieux (Haute-Garonne).

Lag'Uker, componist, geb. in de tweede helft der 16 eeuw te Marchburg

in Stiermarken, was in den aanvang der 17e eeuw organist te Losdorp en

later in dienst van den graaf van Losenstein. Zijn compositiën bestaan groo-

tendeels in kerkmuziek.

Lago (Giovanni del), Italiaansch contrapuntist, leefde omstreeks het

midden der 16e eeuw te Venetië. Men kent van hem: Breve introduzione

alla musica misurata.

Lagrange (Anna Caroline), coloratuurzangeres, geb. 24 Juli 1825 te



428

Parijs, studeerde in Italië, maakte vele kunstreizen en werd wereldberoemd.

Na 1862 schijnt zij zich uit het openbare leven teruggetrokken te hebben.

La^uerre (Elisabeth Claude de), klavierspeelster en componist, geb.

1669 te Parijs, aldaar gest. 1720, was aan het hof van Lodewijk XIV
zeer gezien. Zij componeerde o. a. een opera: Céphale et Procris en een

Te JDeiim.

LahOU (Jean Frangois Joseph), fluitvirtuoos, geb. 10 April 1798 te

Rijssel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, werd 1819

kapelmeester van een Nederlandsch muziekcorps en 1822 solo-fluitist aan de

koninklijke Opera te Brussel. Later werd hij als leeraar aan het conser^

vatoire aangesteld.

Lahossaye (Pierre), vioolvirtuoos, geb. 12 April 1735 te Parijs, ontving

zijn opleiding in Italië, hoofdzakelijk van Tartini, en ging 1772 metGug-

1 iel mi naar Londen, waar hij gedurende drie jaren de Italiaansche Opera

dirigeerde. Van daar begaf hij zich naar Parijs, waar hij tot 1813 verschil-

lende posten bekleedde en 1818 stierf. Zijn toon werd zeer geroemd. Eenige

vioolsonates van hem zijn in druk verschenen.

La Hye (Louise Geneviève de), z. hye.

Laidlaw (Rovena Anna), klavierspeelster, geb. 30 April 1819 te Bret-

ton in Yorkshire, maakte kunstreizen door Engeland en het vasteland en ves-

tigde zich 18'40 als muziekonderwijzeres te Londen.

Lainez of Lainé (Etienne), tenorzanger en tooneelspeler, geb. 23 Mei

1753 te Vaugirard bij Parijs, gest. 15 Sept. 1822.

Lajarte (Theo do re de), componist en schrijver over muziek, geb. 1826

te Bordeaux, kwam 1850 naar Parijs, waar hij archivaris aan de Groote

Opera werd.

Lajaunière (André de), Fransch toonkunstenaar, afkomstig uit Norman

dië, was 1714 tot ongeveer 1757 kapelmeester aan het College de St.

Sép uier e te Caën.

Lajennesse (Marie Emma), zangeres, beter bekend onder den naam van

Albani, geb. 1851 te Montreal, ging 1864 met haar ouders naar Albany,

hoofdstad van den staat Nieuw-York. In die stad ontwaakte haar Hefde voor

de kunst, en ter herinnering daarvan nam zij den naam Albani aan. Onder

dien naam trad zij 1870, nadat zij bij Duprez en bij Lamperti onder-

richt in den zang had genomen, voor het eerst te Messina op, zong vervol-

gens in verschillende andere Italiaansche steden en kwam 1872 te Londen.

Nadat zij 1873 te Petersburg gezongen en in hetzelfde jaar een reis naar

Amerika gemaakt had, werd zij aan het theater Govent Garden te Lon-

den verbonden; nog heden behoort zij tot de sieraden der Italiaansche Opera

aldaar.

I
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Lake (George), organist en componist, gest. 1865 te Londen. Zijn orato-

rium Daniel werd aldaar in de St. Martins Hall ten gehoore gebracht.

Lalande (Henriette Glémentine Méric), zangeres, geb. 1798 te Duin-

kerken, liet zich reeds 1814 te Nantes voor het eerst in het openbaar hoo-

ren en werd 1822 te Parijs aan het Gymnase dramatique verbonden.

Zij zette daar ter stede haar zangstudiën voort en trad met den hoorn ist

Méric in het huwelijk. Op raad van Garcia begaf zij zich 1824 naar

Italië, waar zij eenigen tijd onder leiding van Bonfichi en Banderali

studeerde. Te Venetië maakte zij 1825 furore. Van daar begaf zij zich naar

Munchen, verwierf ook daar veel bijval en zong achtereenvolgens te Brescia,

Cremona, Venetië, Londen en Parijs. Omstreeks 1833 ti'ok zij zich uit het

openbare leven terug en stierf 7 Sept. 1867 te Chantilly bij Parijs.

Lalande (Michel Richard de), violist, klavier- en orgelspeler en com-

ponist, geb. 15 Sept. 1657 te Parijs, was 1683 een der vier intendanten van

de koninklijke kapel en stond bij Lodewijk XIV in hoogen gunst. Hij

stierf 18 Juni 1826. Zijn vrouw, A.nna Rebel, en zijn twee dochters

waren gunstig bekende zangeressen. Onder zijn compositiën bevinden zich

60 motetten, die op koninklijke kosten gedrukt zijn.

L'alliet (Casimir Théophile), hoboïst, geb. 5 Dec. 1837 te Evreux

(Eure), is een leerling van Verroust en behoort tot het orkest der Groote

Opera te Parijs. Eenige stukken voor hobo zijn van hem in druk verschenen.

Lalo (Edouard), viohst en componist, geb. omstreeks 1830, ontving zijn

opleiding aan de muziekschool te Rijssel en kwam omstreeks 1858 te Parijs,

waar hij altist van het strijkquartet van Armingaud werd en zich overigens

hoofdzakelijk aan de compositie wijdde. Onder zijn werken bevinden zich vele

instrumentale muziekstukken, o. a. een Symphonie espagnole, een vioolconcert,

dat door S a r a s a t e bekend werd gemaakt, en een groot aantal kamermuziek-

stukken. Ook heeft hij een opera, Fiescque, geschreven.

Lalouette (Jean Franc o is), componist, geb. 1651 te Parijs, ontving

onderricht van LuUy, die hem den post van orkestdirecteur aan de Groote

Opera bezorgde. Later werd hij muziekmeester aan de Notre Dame te

Versailles en stierf aldaar 1 Sept. 1728.

La Sladelaine (Etienne Jean Baptiste Nicolas de), zangleeraar en

schrijver over muziek, geb. 16 April 1801 te Dyon, ontving zijn opleiding

aan het conservatoire en werd zanger bij de kapel van K a r e 1 X. Later ver-

kreeg hij een administratieve betrekking bij het ministerie van binnenlandsche

zaken

.

La narnière (Exupère de), harpvirluoos en componist voor zijn instru-

ment, leefde op het einde der 18e eeuw te Parijs en gaf 1785—87 zeven

bundels harpmuziek in het licht.
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Lamare (Jacques Michel Hurel de), violoncelvirtuoos, geb. 1 Mei

1772, ontving onderricht van Du p ort , kwam 1794 in het orkest van het thea-

ter Feydeau en werd 1800 tot leeraar aan het conservatoire benoemd, welke

betrekking hij echter reeds 1801 verliet, om een kunstreis door Duitschland

en Rusland te maken. Tot 1809 bleef hij solo-violoncellist aan de keizerlijke

kapel te Petersburg en keerde vervolgens naar Parijs terug. Hij stierf 27

Maart 1823 te Caën. — Eenige concerten voor violoncel, die aan hem toe-

geschreven worden, zijn door Auber vervaardigd,

Lamb (Benjamin), Engelsch kerkcomponist, was in den aanvang der

17ö eeuw organist aan de kapel van St. George en aan het E t o n -collegium

te Windsor. Zijn talrijke Anthems worden door Hawkins geroemd.

Lambardi of Lambardo (G a m i 1 1 o) , Italiaansch componist, leefde op het

einde der 17e eeuw als kapelmeester te Napels.

Lambardi (Geronimo), componist, leefde in den aanvang der 17e eeuw

in zijn geboortestad Venetië.

Lambert (Georges Joseph Laurent), componist, geb. 1779 te A.rras,

was als leeraar in den zang te Parijs gevestigd, waar hij 1852 stierf. Zijn

romances maakten daar ter stede grooten opgang.

Lambert (Johann Heinrich), natuurkundige en philosoof, geb. 29 Aug.

1728 te Mühlhausen in den Elzas, gest. 1777 te Berlijn, is op muzikaal ge-

bied bekend door de volgende verhandelingen : Sur quelqiies instruments acotis-

tiques (1763 en 1796); Sur la vitesse du son (1768); Remarques sur Ie tem-

perament en musique (1774), en Obserüations sur Ie ion des Flutes (1775).

Lambert (Michel), luitvirtuoos, zangmeester en componist, geb. 1610 te

Vivonne bij Poiliers, werd te Parijs bij de »24 Violons du roi" aangesteld.

Zijn liederen en kamercantates waren zeer gezocht. Ook schreef hij kerk-

muziek, trio's voor verschillende instrumenten en eenige leerboeken.

Lambert (Ni col as), violenmaker uit Nancy, leefde 1745—1783 te Parys

en stierf in laatstgenoemd jaar.

Lamberti (Luigi), Italiaansch componist, geb. 22 Oct. 1769 te Savona,

maakte kunstreizen naar Parijs, waar hij 1812 nog gevestigd was. Hij schreef

eenige opera's, kerk- en kamermuziek.

Lamberti (Giovanni Tommaso), zanger aan het kerkcollegie San

Petronio te Bologna, omstreeks 1545—1569, bevond zich 1573 te Rome

in dienst van een kardinaal. Eenige Madrigalen van hem bevinden zich in

de bibliotheek te Munchen.

Lambillotte (Pater Louis), kerkcomponist, geb. 27 Maart 1797 te Ha-

maide bij Charleroi, vervulde daar ter plaatse reeds op jeugdigen leeftijd de

betrekking van organist, kwam later te Dinant en vervolgens te St. Acheul.

Nadat hy 1825 jezuïet geworden was, leefde hij afwisselend in de kloosters
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te St. Acheul, Freiburg in Zwitserland, Aix in Savoie, Brieg en eindelyk te

Vaugirard, waar hij 27 Febr. 1855 stierf. Behalve door zijn vele kerkcom-

positiëii is hij bekend door zijn pogingen tot herstel van den echten Grego-

riaanschen zang. Hij gaf o. a. het Gregoriaansche handschrift uit het klooster

van St. Gallen in iiet liclit, onder den titel: Antiphonaire de S. Gregoire

(1851). Na zijn dood verschenen volgende geschriften van hem in druk

:

Quelques mots sur la restauraüon du chant liturgique (1855); Esthétique théo-

rique et pratique du chant grégorien (1855); Musée des organistes célèhres

(1855); Methode pour hien exécuter Ie chant grégorien (1857), en een Ves-

ptrale en Graduale in oud en nieuw notenschrift. — Zijn broeders, Fran-

co is en Joseph, evenals hij paters der jezuïeten, zijn op het gebied der

kerkmuziek gunstig bekend. Eerstgenoemde, geb. 1802 te Hamaide, stierf

1836 te Freiburg in Zwitserland, laatstgenoemde te St. Acheul.

Lamentabile, Ital., klagend voor te dragen; ook de uitdrukkingen lam en te-

vole en lamentoso komen in die beteekenis voor.

Lameotationes, Lat., klaagliederen; in de B. K. kerk bepaaldelijk drie aan

de Klaagliederen van Jeremias ontleende gedeelten, welke in de laatste drie

dagen der Goede Week voorgedragen worden. Deze L a m e n t a t i o n e s onder-

scheiden zich van de overige Lessen door bijzonder schoone melodieën, die

van zeer ouden oorsprong zijn; tot de 16e eeuw bestonden zij in eenstem-

mige zangen, die voor geoefende stemmen van groeten omvang berekend wa-

ren, en maakten toen in de pauselijke kapel plaats voor polyphone n:iuziek.

De eerste, die dergelijke meerstemmige Lamentationes voor de pauselijke

kapel vervaardigde was Elizario Genet, beter bekend onder den naam

van. Carpentrasso. Doch reeds vóór hem hadden andere componisten, als

Joannes Tinctoris, Ycaert, De Orto, Francesco da Venezia,

Joannes da Quadris, Agricola, Tromboncino en Lacipida, die

zangen meerstemmig gezet ; hun werken werden echter niet in genoemde kapel

uitgevoerd. Van 1515 tot 1587 bleven zijn compositiën in gebruik ; in laatst-

genoemd jaar beval Sixtus V, dat de Eerste Lamentatie voor eiken dag van

polyphone muziek moest voorzien worden, welke beter dan die van Carpen-

trasso bij het klagende van den tekst moest passen ; en dat de Tweede en Derde

Lessen moesten gezongen worden door een enkelen sopraan, op de oude me-

lodie, zooals zij door Guidetti herzien was. Op 's pausen verlangen com-

poneerde Pales tri na een verzameling Lamentaties, welke 1588 onder den

titel Lamentationum liber primus in druk verscheen; daarin was echter in

zooverre van het verlangen des Heiligen Vaders afgeweken, dat ook de tweede

en derde Lessen in polyphonen stijl geschreven waren; niettemin nam de paus

de opdracht aan. Later componeerde ook Allegri Lamentationes voor de

pauselijke kapel. — Een rijke verzameling Lamentaties zag 1557 te Parys het
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licht, onder den titel: Fiissimae ac sacraiissimae. Lamentationes Jeremiae Fro-

phetae ; zij bevatte, behalve de werken van Carpe ntrasso , zeer schoone stuk-

ken van De la Rue, Fevin, Arcadelt, Festa en Claudin Ie Jeune.

Lamentoso, z. lamentabile.

Lammers (Julius), Duitsch toonkunstenaar, geb. omstreeks 1830 te Osna-

brück, studeerde aan het conservatorium te Leipzig en vestigde zich als mu-

ziekonderwijzer in zijn geboortestad. Eenige zangstukken zijn van hem in

druk verschenen.

Lamotte of La Motte (Franz), vioolvirtuoos, geb. 1751 te Weenen (vol-

gens anderen in de Nederlanden), begon reeds 1767 zijn kunstreizen en

maakte o. a. te Leipzig, Praag, Parijs en Londen groeten opgang. In

laatstgenoemde stad geraakte hij wegens schulden in de gevangenis, uit welke

hij bij gelegenheid van het No popery-o^voer bevrijd werd. Hij vluchtte ver-

volgens naar ons land en stierf aldaar 1781. Zijn spel werd zeer geroemd.

Van zijn compositiën zijn concerten en sonates voor viool in druk verschenen.

Lamonrenx (Charles), violist en orkestdirekteur, geb. 28 Sept. 1834

te Bordeaux, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde

1854 den eersten prijs in het vioolspel en werd violist aan de Groot e Opera,

vervolgens tweede orkestdirecteur van de beroemde Société desconcerts.

Hij maakte kunstreizen door Duitschland en Engeland en richtte 1873 te Parijs

een concertvereeniging, genaamd Harmonie sacrée op, welke zich het uit-

voeren van klassieke oratoria ten doel stelde. Hij werd 1875 orkestdirecteur

aan de Opéra Comique en 1877 aan de groote Opera. In de laatste

jaren heeft hij groote concerten gegeven in het theater Ghateau d'Eau,

die zich bijzonder onderscheiden door goed gekozen programma's, op welke

ook de werken van Wagner voorkomen.

LampadarillS (Joannes), Grieksch zanger aan de patriarchale kerk te

Konstantinopel, leefde omstreeks 1300. Een door hem vervaardigde verhan-

deling over muziek was in bezit van pater Martini.

Lampadins, cantor en schoolmeester te Luneburg, leefde in de eerste helft der

16e eeuw en schreef o. a. een ivdiCidiSii'. Compendium musices etc. {^erxx^'ihZ^y

Lamparelli (Antonio), zangondei'wijzer en componist, geb. 1761 te Turijn,

begaf zich na de inname dier stad, door Bonaparte, naar Parijs. Omstreeks

1820 leefde hij te Troyes.

Lampe (Johann Georg Friedrich), operazanger en componist, geb,

1744 te Wolfenbüttel, was 1779—1788 een lieveling van het Hamburger

publiek en begaf zich vervolgens naar Schwedt, waar hij in den aanvang der

19e eeuw stierf. Onder zijn compositiën bevindt zich een operette: Das

Mddchen im Eichthal,

Lampe (Johann Friedrich), componist en muziektheoreticus, geb. 1 703

I
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in Saksen, begaf zich 1725 naar Londen, waar hij als fagottist bij het orkest

van Handel aangesteld werd. Hij schreef eenige opera's voor Go vent

Garden, begaf zich 1749 naar Dublin en 1750 naar Edinburg, waar hij

een jaar later «tierf. Van zijn theoretische geschriften zijn bekend: A Plain

and Compendious Meihod of teaching TJiorough-Bass (4737) en The Art of

Mnsic (1740).

Lampert (Ernst), componist, geb. 3 Juli 1818 te Gotha, ontving onder-

richt in het klavierspel van Hummel, in de harmonie van Hauptmann
en Spohr, en werd 1844 concertmeester, 1855 kapelmeester, te Gotha, waar

hij 1880 stierf. Zijn werken bestaan in vier opera's, cantates en instrumen-

tale muziek.

Laiuperti (Francesco), zanger en leeraar in den zang, geb. 1813 te

Savona, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Milaan en werd 1850

als leeraai aan dat instituut aangesteld. Onder zijn leerlingen telt men vele

uitstekende zangers en zangeressen, als: Jeanne Sophie Lowe, Gru-

velli, Brambilla, Artót, Albani, Stoltz, Waldmann, Dérivis,

Tiberini en vele anderen. Tot 1876 bleef hij aan het conservatorium

werkzaam en nam toen zijn ontslag. Bij Ricordi te Milaan zyn vele zang-

studiën van hem in druk verschenen.

Lampug'uani (Giovanni Battista), componist, geb. 1706 te Milaan,

ging 1743 naar Londen, waar hij vele zijner opera's ten tooneele bracht.

Omstreeks 1755 keerde liij naar Milaan terug en stierf aldaar 1773. Behalve

opera's heeft hij kerkmuziek en symphonieën gecomponeerd.

Lanciani (Flavio), Italiaansch componist, geb. in de tweede helft der

17e eeuw, schreef o. a. het oratorium Santa Clotilda reina di Francia, dat

1704 te Bologna werd uitgevoerd.

LandgTaf (Bemhard), clarinettist, geb. 25 Juni 1816 te Dielsdorf in

Saksen-Weimar, was sedert 1844 een verdienstelijk lid van het Gewandliaus-

orkest te Leipzig.

Lando'raflf (Johann Friedrich), organist en componist, geb. 21 Mei

1683 te Schloss-Wippacli bij Erfurt, gest. 4 April 1744, liet vele kerkmuziek

in manuscript na.

Landi (Stefano), componist en pauselijk zanger, geb. op het einde der

16e eeuw te Rome, aldaar gest. omstreeks 1640, schreef Missen, psalmen,

madrigalen en aria's, die deels te Venetië, deels te Rome het licht zagen.

Landino (Francesco), bijgenaamd Francesco cieco, daar hij blitid

was, en Francesco degli organi, wegens zijn talent als organist, werd

1325 te. Florence geboren en legde zich in zijn jeugd met ijver op muziek

en poëzie toe. Hij bevond zich 1364 te Venetië aan het hof van den doge

Lo renzo Gelsi, waar de koning van Cyprus hem een lauwerkrans over-

28
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handigde, en stierf 1390 te Florence. Eenige gezangen van hem werden

door F ét is in de bibliotheek te Parijs ontdekt.

Landolfi of Landulphus (Garlo Ferdinando), violenmaker, werkte

1750—1760 te Milaan. Hij was een leerling van .Toseph G-uarnerius.

Zijn werken zijn spoedig in waarde toegenomen. Hoewel hij niet tot de beste

Italiaansche violenmakers behoorde, waren zijn verdiensten niet van gewonen

aard. Zijn instrumenten verschillen veel van elkander ; die met schitterend

roode kleur zijn de besten. Het model is geen kopie van Guarnerius,

zooals dikwijls beweerd is, maar geheel en al oorspronkelijk. Zijn violon-

cellen zijn doorgaans klein van vorm. Het merk zijner instrumenten is:

Carolus Ferdinandus Landulphus fecit Mediolani in Via S. Margaritae anno 17 . .

Laudriano (Carlo Antonio), castraat, organist en componist, geb. om-

streeks 1626 te Milaan, was wegens zijn schoonen zang beroemd. Hij com-

poneerde Moteiti a voce sola en stierf 1659 in zijn geboortestad.

Landsberg (Louis), Duitsch toonkunstenaar, geb. omstreeks 1805 te Bres-

lau, woonde te Rome, waar hij veel tot bevordering der toonkunst deed. Hij

stierf aldaar 6 Mei 1858.

Landwin^ (Mare), componist, geb. omstreeks 1759 te Zug in Zwitserland,

trad op achtienjarigen leeftijd in het klooster Einsiedeln, waar hij gelegenheid

had, zijn muzikaal talent te ontwikkelen. Hij stierf aldaar 1813. Eenige

kerkmuziekstukken van hem zijn in druk verschenen.

LaufrailCO (Giovanni Maria), muziekgeleerde, geb. te Terenzio op het

gebied van Parma, leefde in den aanvang der 16e eeuw als Domkapelmeester

te Brescia. Forkel vond in de hertogelijke bibliotheek te Gotha een exem-

plaar van zijn werk Scintille ossia regole dl musioa etc. (Brescia, 1533),

over hetwelk hij in zijn Literatur der Musih uitvoerig spreekt.

LaDg* (Adolph), violist en componist, geb. 10 Juni 1830 te Thorn, ont-

ving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig, werd 1851 violist en

1854 kapelmeester aan het Friedrich Wi 1 helm sta dt -theater te Berlijn,

Hij heeft een groot aantal kleine zangspelen en kluchten gecomponeerd.

Lang' (Ernst Joseph Benedikt), schilder en toonkunstenaar, hoofd-

zakelijk harpist, geb. 17-49 te Ilmenau, gest. 6 Mei 1785 te Neurenberg,

schreef vele concerten en andere stukken voor harp.

Lang^ (Franz), hoornvirluoos, geb. 30 Nov. 1751 te Mannheim, werd

reeds als twaalfjarige knaap lid der hofkapel aldaar, maakte met zijn broeds*

Martin, mede een uitstekend hoornist (geb. 21 Juni 1755 te Mannheim)

vele kunstreizen en kwam met hem te Munchen, waar beiden tot leden der

hofkapel benoemd werden.

Lang' (Katharina), zangeres, dochter van den vorige, geb. 1774 te

Mannheim, kwam op jeugdigen leeftijd met haar vader te Munchen, waar zij

\
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onderricht in den zang ontving, en zette haar studiën in Italië voort. Zij

trad op verschillende Italiaansche tooneelen met goed gevolg op, doch was

tengevolge eener keelziekte genoodzaakt, reeds 1796 de kunst vaarwel te zeg-

gen. Zij stierf 4 Mei 1803 te Munchen.

Lang (Theobald), violist, zoon van Martin L.
, geb. 1783 te Munchen,

werd 1798 lid der hofkapel te Munchen. Zijn broeder, Franz Xaver,
geb. 1785, was fagottist bij dezelfde kapel.

Lang^ (Josephine), zangeres, dochter van Martin L. en Regina Hit-

zelberger (z. deze), geb. 14 Maart 1815 te Munchen, was aldaar zeer

gunstig bekend. Zij gaf vele bundels liederen in het licht. Hiller beschrijft

haar leven in zgn Tonlehen en prijst vooral haar gezangen op. 12 en 14. —
Haar oudere zuster. Mar gare the L.

,
geb. 20 Sept. 1788 te Munchen,

was mede een gunstig bekende zangeres.

Lang'don (Richard), organist en baccalaureus in de muziek, was 1777

organist te Bristol, 1782 te Armagh, en gaf 1774 in het licht: Div'me Har-

mony, a Collecüon, in score, of Psalms and Anthems. Hij stierf 1803.

Lange (Gustav), klavierspeler en componist, geb. 13 Aug. 1830 te Schwer-

stedt bij Erfurt, ontving onderricht in de muziek te Berlijn, waar hij als con-

certspeler optrad en meer dan 250 stukken voor klavier in het licht gaf.

Lange of Langius (Gregorius), Duitsch componist uit de tweede helft

der 16e eeuw, geb. te Havelberg in Brandenburg, gest. 1 Mei 1587 te Bres-

lau, schreef o. a. Cantiones saorae 4, 5, 6 e^ 8 vocum (Neurenberg, 1580 en

1584). Na zijn dood verscheen van hem in druk: Neu gezierte Tricinia

(Erfurt, 1608).

Lange (Jobann). Dezen naam droegen 1° een Benedictijnermonnik uit

de 15e en 16e eeuw in het klooster St. Gallen, die als componist gunstig

bekend was; 2° een componist uit de 17e eeuw, die vele melodieën voor

von Zesen's Jugend- und Liehes-Flammen (Hamburg, 1651) vervaardigde;

3° een orgelmaker uit de 17e eeuw, die o. a. een orgel voor de Kunig und e-

kerk te Rochlitz bouwde.

Lange (Johann Kaspar), Duitsch toonkunstenaar uit de laatste helft der

17e eeuw, was cantor te Hildesheim. Men kent van hem: Meihodui> nova ac

perspicua in artem musicam.

Lange-Weber (Luise Marie Antonie), zangeres en schoonzuster van

Mo z art, geb. omstreeks 1762 te Mannheim, debuteerde aldaar 1779 en

begaf zich vervolgens naar Weenen, waar zij haar studiën onder leiding van

Mozart voortzette. Met hem, en later met haar zuster Gons tan ce, maakte

zij vele kunstreizen. In 1780 trad zij met den beroemden tooneelspeler

Joseph Lange in het huwelijk, werd 1784 aan de keizerlijke Opera te

Weenen en 1795 aan den schouwburg van Schröder geëngageerd. Van

28*
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daar begaf zij zich 1798 naar Amsterdam, waar zij, tegen een jaargeld van

800 dukaten, vrije woning en twee benefietvoorstellingen, als eerste zangeres

aan de Hoogduitsche Opera verbonden werd. De door haar echtgenoot ge-

componeerde operette Adelheid von Potithieu werd aldaar vertoond. Zij stierf

1830 te Frankfort a. d. M. — Zij behoorde tot de grootste zangeressen van

haar tijd. Mozart heeft de partij van Die Königin der Nacht, in Die

Zauherflöte, expresselijk voor haar geschreven.

Lang'e (Joseph Heinrich), componist, geb. 1784 te Bremen, was orga-

nist aan de hoofdkerk aldaar en schreef cantates en een koraalboek.

Lan^e (Samuel de), organist en klavierspeler, geb. 9 Juni 1811 te Rot-

terdam, ontving onderricht in de muziek van Bremer, Mühlenfeldt en

Hummert, werd organist, 1830 ook klokkenist aan de Zuiderkerk aldaar

en onderwijzer aan de muziekschool van de Maatschappij tot bevor-

dering der Toonkunst. Zijn compositiën bestaan in stukken voor kla-

vier, voor orgel, en in een- en meerstemmige liederen. Ook heeft hij een

zangleerboek geschreven.

Lang;e (Samuel de) , organist, klavierspeler en componist, zoon van den vorige,

<^^^ ; geb. ISöO te Rotterdam, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek,

zette zijn studiën te Brussel en te Leipzig voort en maakte met zijn broeder

Daniel (z. dezen) kunstreizen door 'Oostenrijk en GaUcië. Nadat hij drie

jaren als onderwijzer aan de muziekschool te Lemberg werkzaam was geweest,

werd hij 1863, als opvolger van Bremer, tot leeraar aan de muziekschool te

Rotterdam en tot organist aan de Walenkerk aldaar benoemd. Hij vestigde

zich 1875 te Parijs, doch begaf zich reeds een jaar later naar Keulen, waar

hij tot leeraar in het orgel- en klavierspel aan het conservatorium werd aan-

gesteld. Van zijn compositiën verdienen vermelding twee strijkquartetten, een

trio en een serenade voor klavier en strijkinstrumenten, een symphonie (in Es)^

orgelsonates, klavierstukken, liederen, een violoncelconcert en een romance

voor viool.

Lanj^e (Daniel de), violoncellist en componist, broeder van den vorige, geb.

11 Juli 1841, ontving onderricht in het violoncelspel van Ganz en van Servais,

in de compositie van Ver hulst. Hij reisde met zijn broeder naar Oostenrijk en

Galicië en was, evenals deze, gedurende drie jaren onderwijzer aan de muziek-

school te Lemberg. Na den dood van Ganz werd hem aan de muziekschool

te Rotterdam de violoncelklasse toevertrouwd. In het jaar 1872 vestigde hij

zich te Amsterdam, waar hij onderwijzer aan de afdeelingsmuziekschool van

de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst en later ook

secretaris van het hoofdbestuur dier Maatschappij werd. Hij volgde Frans

C o e n e n op als directeur van Amstels Mannenkoor, welke betrekking

hij tot 1877 bekleedde, werd te Leiden met de directie van de zangvereeniging

I
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der M. t. b. d. T. en te Amsterdam met die van het Remonstrantsche
zangkoor belast. Met zeven zangers gaf hij in het jaar 1881 op ver-

schillende plaatsen van ons land uitvoeringen van Oudnederlandsche muziek.

Van zijn compositiën, bestaande in symphonieên, ouvertures, cantates, Hederen

en andere gezangen, zijn slechts weinige in druk verschenen.

Lan^enbacll (Julius) violist en directeur der Johannisherger kapel, maakte

in de jaren 1855—1880 met zijn orkest kunstreizen door verschillende landen

van Europa. In laatstgenoemd jaar bezocht hij ook Lissabon.

Lang'er (Ferdinand), operacomponist, geb. 1839 te Leimen bij Heidel-

berg, schreef o. a. Die gefahrliche I^achlarschaft en Dornröschen, welke opera's

in verschillende steden van Duitschland vertoond werden.

Lang'er (Hermann), geb. 6 Juli 1819 te Höckendorf in Saksen, studeerde

te Leipzig, werd 1840 organist aan de universiteitskerk aldaar, 1855 muziek-

directeur der concertvereeniging E ut e r p e , later ook der Leipziger mannenzang-

vereeniging en der universiteit, die hem 1859 tot doctor honoris causa

bevorderde. Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in mannengezangen.

Lang'ert (August), operacomponist, geb. omstreeks 1830 te Koburg, schreef

o. a. de opera's Bes Sangers Fhich, Die Fabier en Dornröschen.

Langhans (Wilhelm), violist, componist en schrijver over muziek, geb.

21 Sept. 1832 te Hamburg, studeerde aan het conservatorium te Leipzig, was

achtervolgens te Dusseldorp, Parijs en Heidelberg wei'kzaam, behaalde 1864

met een strijkquartet den door een vereeniging te Florence uitgeloofden prijs

en vestigde zich 1871 te Berlijn, waar hij leeraar in de muziekgeschiedenis

werd aan de Neue Akademie der Tonkunst van Kullak. Behalve

bovengenoemd quartet heeft hij liederen en stukken voor viool gecomponeerd

en vele opstellen over muziek geschreven. — Zijn echtgenoote, Louise L.

,

geb. Japha, is een verdienstelijke klavierspeelster, die ook eenige stukken

voor dat instrument, alsmede vele liederen gecomponeerd heeft.

M Languente, langueudo, languido, Ital., smachtend, op een slepende wijze

voor te dragen.

Languettes, Fr., tongetjes aan de tangenten der orgelpijpen; ook de stelen

aan de kleppen der blaasinstrumenten.

Lanieri (Nicoló), ook Lanier en La nier e geschreven, toonkunstenaar,

schilder en graveur, geb. omstreeks 1590 in Italië, was in den aanvang der

17e eeuw kapelmeester aan het hof van Ka rel I van Engeland. Hij behoorde

tot de eersten, die daar te lande het recitatief in de opera brachten. Het

jaar van zijn dood is niet bekend; hij moet tusschen 1665 en 1670 gestor-

I

ven zijn.

I

Lanner (Joseph Franz Karl), geb. 11 April 1800 te Weenen, be-

;
hoort met Strauss en Labitzky tot de beste danscomponisten dezer eeuw.
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Hij heeft ongeveer 200 compositiën geschreven. In tegenstelling van zijn

leerling Joh. Strauss, die met zijn dansorkest reizen door Duitschland,

Frankrijk en Engeland maakte, bepaalde hij zijn werkkring uitsluitend tot

Oostenrijk. Hij bekleedde te Weenen, van welke stad hij eereburger was, de

betrekking van kapelmeester van het tweede regiment der burgerwacht en

stierf aldaar 14 April 1843.

Lans (Michiel .1. A.), priester, componist en muziekgeleerde, geb. 18

Juli 1845 te Haarlem, ontving onderricht in het klavier- en orgelspel en in

de compositie. In 1869 tot leeraar aan hel seminarie Hageveld te Voorhout

bij Leiden aangesteld, legde hij zich met bijzonderen ijver op de bevorde-

ring van den Gregoriaanschen zang toe en richtte 1876 het Gregoriusllad,

een tijdschrift tot bevordering der kerJcelijke toonkunst^ op. Behalve vele arti-

kelen, door hem als redacteur van dat tijdschrift geschreven, gaf hij de

volgende werken in het licht: Handboekje ten gehruike hij het onderwijs

in den Gregoriaanschen zang, Be Katholieke Organist, De Jonge Korist en

een voorlezing over Palestrina. Al deze werken zijn bij J. van Leeu-

wen te Leiden in druk verschenen. Als componist is hij door Cantates en

Missen, in den geest der oude kerkcomponisten geschreven, gunstig bekend.

Lanza (Francesco Giuseppe), componist en zangonderwijzer, geb. in

de tweede helft der 18e eeuw, was 1792 te Londen werkzaam en werd 1812

tot leeraar aan de koninklijke muziekschool San Pietro a Majella in zyn

geboortestad benoemd. Zijn compositiën bestaan in opera's en klaviersonates.

Lanza (Gesualdo), zangonderwijzer, zoon van den vorige, geb. 1779 te

Napels, ging met zijn vader naar Londen, waar hij o. a, de JElements of sin-

ging familiarly exemplified in het licht gaf. Hij stierf aldaar 1859.

Lanzetti (Salvatore), violoncelvirtuoos uit de 18e eeuw, geb. omstreeks

1710 te Napels, gest. 1780 te Turijn, was lid der kapel van den koningvan

Sardinië. Twee bundels violoncelsonaten zijn 1736 te Amsterdam in druk

verschenen.

Lanzi (Petronio), componist, was in de tweede helft der 18e eeuw kapel-

meester te Bologna. Burney spreekt met veel lof over een door hem ge-

componeerde Mis, die 1770 in de kerk San Giovanni in m on te ten ge-

hoore werd gebracht.

Lapierre (Frangois Antoine), geb. 5 April 1769 te Cavillon, gest.

25 Dec. 1824 te St. Rémy, was langen tijd kapelmeester te Aix in Provence

en componeerde kerkmuziek. Een kleinzoon van hem is heden directeur der

muziekschool te Aix.

Lapini (Carlo), geb. 1724 te Siena, werd 1743 organist en 1757 kapel-

meester aldaar en componeerde kerkmuziek. Hij stierf 28 Oct. 1802.

Lapommeraye (Victor Berdalle de), componist, geb. 24 Februari 1825,

I
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studeerde aan het conservatoire te Parijs en werd, na het componeeren van eenige

psalmen tot lid der Academia di santa Gecilia te Rome benoemd. Zijn

salonmuziek maakte te Parijs grooten opgang. Hij begaf zich later naar

Bucharest en stierf aldaar 1866,

Lappe (Paul), componist, was omstreeks 1840 lid der kapel van den

groothertog van Mecklenburg. Eenige opera's van hem werden te Schwerin

ten gehoore gebracht.

Lappi (Pietro), componist, geb. in de tweede helft der 16^ eeuw te

Florence, was 1601 kapelmeester aan de kerk Santa Maria delle G ra-

zie te Brescia. Vele kerkmuziek van hem is te Venetië in druk verschenen.

Larba (Giovanni Leonardo), Italiaansch componist uit de 16e eeuw,

van wiens werken Dr audi us in zijn Billiotheca classica eenige Camonette aanhaalt.

Larghetto, Ital., diminutief van Largo; het beteekent in de muziek : minder

langzaam dan Largo, doch langzamer dan Andante.

Larghezza, Ital., breedheid, rondheid, volheid van toon.

Larghissimo, Ital., zeer breed en langzaam.

Larg'0, Ital., de eerste der vijf hoofdgraden van beweging (largo, adagio,

ANDANTE, allegro, presto) ; het beteekent: breed, langzaam, ernstig, vast.

Largo assai of Larg'O di molto, Ital, zeer langzaam en breed.

Largo ma non troppo of un poco, Ital, een weinig langzaam.

Larigot, Fr., een open quintstem van 1|. vt. in het orgel. Zij is van me-

taal of tin, heeft een wijden mond en een scherpe, doordringende intonatie.

LarMère (Edmond), harpvirtuoos, geb. 1811 te Parijs, was een leerHng

van Nadermann. Hij maakte vele kunslreizen en stierf 184^2 te Londen.

Omstreeks 25 stukken voor harp zijn van hem in druk verschenen.

Larne (Pierre de), genaamd Petrus Platensis, contrapuntist uit Pi-

cardië, was zanger aan het hof van Maria van Bourgondië en bleef ook

na haar dood aan de Nederlandsche hofkapel verbonden. Hij stierf in de

eerste helfl der 16e eeuw. In de bibliotheken te Brussel en te Munchen

bevinden zich sierlijke afschriften van vele zijner compositiën. Ook in oude

verzameHngen van Petrucci en Antiquis komen werken van hem voor.

Forkel deelt in zijn MusikgescUclite een T>Lauda anima", Glarean in zijn

Dodecachordon vier fragmenten van hem mede.

Larne (Pierre), orgelmaker te Parijs, in de tweede helft der 18e eeuw.

Larnette (Jean Louis), zanger en componist, geb. 27 Maart 1731 te

Toulouse, was 1752—1779 aan de Opéra Comique te Parijs verbonden

en stierf 1792 in zijn geboortestad. Eenige opera's van hem werden met

bijval ten gehoore gebracht. - - Zijn echtgenoote, geboren Vil lette, was

zangei'es aan de Groote Opera te Parijs.

Lasceux (Guillaume), organist en componist, geb. 3 Febr. 1740 te
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Poissy, gest. 1817 te Parijs, schreef orgel- en klaviercompositiên, kerkmuziek,

strijkquartetten en een orgelschool; ook eenige kleine opera's.

Laserno (Bias), Spaansch operacomponist uit de laatste helft der 18e eeuw,

was kapelmeester aan het theater de la Cruz te Madrid. Zijn opera La

güanilla poramor maakte daar ter stede zeer veel opgang.

Laska (Franz), organist, geb. 2 Mei 1750 te Choruschitz in Bohème,

gesl. 19 Jan. 1795 te Mokatzow, schreef vele orgelcompositiën, die echter

niet in druk verschenen zijn.

Laskowsky (Johann), klavierspeler en componist, geb. 1806 te Peters-

burg, gest. 1860 als staatsraad in Russischen dienst.

Laso (José), Spaansch zanger uit het einde der 15e en den aanvang der

16e' eeuw, was lid der pauselijke kapel.

Lassen (Eduard), componist, geb. 13 April 1830, kwam op jeugdigen

leetfijd te Brussel, waar hij zijn opleiding aan het conservatoire ontving. Nadat

hij 1850 den door de Belgische regeering uitgeloofden compositieprijs behaald

had, begaf hij zich naar Duitschland en bezocht Dusseldorp, Leipzig, Kassei,

Dresden, Berlijn en Weimar. In laatstgenoemde stad werd 1857 zijn opera

König Edgard ten gehoore gebracht, en een jaar later verkreeg L. de betrek-

king van hofmuziekdirecteur aldaar. Zijn tweede opera: Frauenlol^ en zijn

derde: Der Gefangene^ vonden, evenals zijn eerste, te Weimar een gunstig

onthaal. Nadat Liszt 1868 als hofkapelmeester afgetreden was, trad Lassen

in zijn plaats en maakte zich in die betrekking bijzonder verdienstelijk door

de opvoering van Wagners Tristan und Isolde, welk drama destijds (1874)

nog op geen ander tooneel dan van Munchen ten gehoore was gebracht. Van

L.'s compositiën zijn, ])ehalve de hierboven genoemde opera's, bekend: sym-

phonieën, ouvertures, cantates, muziek voor Goethes i^(a;M*^ (eerste en tweede

deel), vele liederen en andere gezangen.

Lasser (Johann Baptist), zanger en componist, geb. 12 Aug. 1751 te

Sleinkirchen in Oostenrijk, trad 1781 voor het eerst te Brunn als zanger op

en werd 1788 te Gratz ook als verdiensteUjk componist bekend. Vervolgens

ging hij naar Munchen, waar hij 1791 keurvorstelijk hof- en kamermusicus

werd en 21 Oct. 1805 stierf. Op het laatst van zijn leven had hij zich bij-

zonder op het vervaardigen van kerkmuziek toegelegd.

Lasso (Orla n d o. di), in het Latijn Orlandus Lassus, in het Duitsch

Roland Lass genaamd, heette eigenlijk Roland de Lattre ofDelattre

en werd te Bergen in Henegouwen geboren. Sommigen geven als zijn ge-

boortejaar 1520, anderen 1530 op. Het verhaal, dat zijn vader als valsche

munter veroordeeld zou zijn geworden, is door Adolphe Matthieu tegen-

gesproken. Het eerste onderricht in de muziek ontving hij op zevenjarigen leef-

tijd als koorknaap aan de Nicolaas-kerk in zijn geboortestad; hij werd aldaar



wegens zijn schoone stem beroemd. De generaal Ferdinand Gonzaga,
onderkoning van Sicilië, nam hem met zich mede naar Italië; bij hem bleef

hij tot zijn 18^ jaar als zanger in dienst. Vervolgens vertoefde hij twee jaar

bij den markies van T e r z a te Napels en begaf zich daarop naar Rome, waar

hij een beschermer vond in den aartsbisschop van Florence, die hem de be-

trekking van kapelmeester aan de St. Jans-kerk in het Lateraan bezorgde;

volgens sommige schrijvers geschiedde dit 1541, volgens anderen 1551. Ge-

durende zijn werkzaamheid aldaar ontving hij bericht, dat zijn ouders zwaar

ziek waren, en hij spoedde zich uit Rome naar zijn geboortestad, doch vond

vader en moeder reeds dood. Vervolgens maakte hij een reis naar Frankrijk

en Engeland; in laatstgenoemd land bevond hij zich volgens Grove [Dicfio-

nary of üdusic and Mudeians) omstreeks 1554. In zijn vaderland terugge-

keerd, vestigde hij zich vermoedelijk te Antwerpen en gaf aldaar 1555 een

bundel motetten en madrigalen in het licht. Twee jaren later werd hij door

hertog Albrecht V van Beijeren naar Munchen beroepen en tot hofkapel-

meester aldaar aangesteld. Op verzoek van den hertog componeerde hij de

Boetpsalmen van D a v i d , een werk dat nog heden de bewondering van* de

kunstkenners gaande maakt; het werd in twee foliobanden op perkament ge-

schreven, door den schilder Hans M ie lich van zinrijke titels en door een Hon-

gaarschen binder van een gouden band voorzien; nog heden prijkt het in de

schatkamer der Beiersche hof- en staatsbibliotheek. Wegens dit werk tot

opperkapelmeester benoemd, wist O r land o zijn dank voor de bevordering

niet beter uit te spreken, dan in een nieuwen bundel motetten. Keizer Maxi-

miliaan verhief hem 1570 op den rijksdag te Spiers in den adelstand. Ook

-te Parijs, waarheen hij zich 1571 begeven had, werd hij door koning Karel

IX met eerbewijzen overladen, en 1574 ontving hij van paus Gregorius

XIII de ridderorde van de gouden Spoor. Na den dood van hertog A 1 b r e c h t

kwam hij bij diens opvolger, Wilhelm V, den Vrome, in dienst. Zijn kapel

behoorde tot de beste in Europa en telde 90 leden: 12 bassen, 15 tenoren,

13 alten, 16 kapelknapen, 5 of 6 castraten en 13 instmmentalisten. Als

kapelmeester legde hij grooten ijver aan den dag en onderrichte zijn leerlin-

gen niet alleen io het zingen, maar ook in het bespelen van instrumenten.

Op het laatst van zijn leven werd hij door zwaarmoedigheid overvallen, die,

zooals zijn echtgenoote, Regina Wekhinger, het uitdrukte, »den sonst

so heitern, zufriedenen Mann mit Todesgedanken erfüUte." Hij stierf 15 Juni

1594 en liet zes kinderen na. — Het getal zijner werken is zeer groot. Zijn

gewijde muziek bestaat in 2 Alma redemtoris, Antiphona en Besponsorium,

4 Asperges me, 6 Ave regina, 3 Benedictus, 429 Cantiones sacrae^ 2 Bomine

ad adjuvandnm, 34 Eymni, 1 Introïtus, 13 Lamentatlones, 19 Litaniae,

180 Magnificat, 1 3Iiserere, 51 Missae, 2 Jieguiem, 780 Motettae, i'2 Nunc
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dimitiis, 5 Officia, 2 Passiones, 2 Psalmi, 17 Poenitentiales, 6 Regina coeli,

8 <S'a/ï;é Regina, 1 F^r/^ aguatu; zijn wereldlijke muziek omvat 7 Cantio7ies

et dialogi^ 34 Cantioties latinae, 59 Canzonette, 371 Chansons en 233 J/a-

drigali. Vele dezer werken zijn in manuscript gebleven en in de koninklijke

bibliotheek te Munchen voorhanden. Een lijst van zijn gedrukte werken is te

vinden in de Biogr. et Bihl. univ. des mus. van F ét is.

Orlando Lasso was de grootste en tevens de laatste meester der zoo-

genaamde Nederlandsche school. Aangaande zijn beteekenis in de muziekge-

schiedenis vergelijke men het artikel kerkmuziek.

Lasso (Ferdinand di), zoon van den vorige, geb. 1562 te Munchen,

ontving onderricht van zijn vader en van den Beierschen vice-kapelmeester

Joh. von Tosta, werd 1593 tenorist en 1603 kapelmeester te Munchen, waar

hij 27 Aug. 1609 stierf. Eenige gezangen van hem zijn 1588 te Gratz ver-

schenen, andere in verzamelingen van zijn vader opgenomen. — Zijn zoon,

mede Ferdinand geheeten, studeerde 1609 op 's hertogs kosten in Italië en

verkreeg 1616 den post zijns vaders. Hij stierf 1636 en liet vele kerkmu-

ziekstukken na.

Lasso (Rudolph di), tweede zoon van Orlando, was 1588 hofmusicus

en 1593 hoforganist te Munchen. Na zijns broeders dood, 1609, werd hij

kapelmeester en stierf omstreeks 1625. Volgens anderen echter leefde hij

nog 1632 en ontving bij de inname van Munchen, door Gustaaf Adolf

van Zweden, een bezoek van dezen vorst, die eenige compositiën bij hem be-

stelde. Hij was de beste componist onder Orl ando's nakomelingen.

Latilla (Gaetano), componist, geb. 1713 te Bari, was 1738 tweede

kapelmeester aan de kerk Santa Maria maggiore te Rome, 1756 koor-

meester aan het Conservator io della piëta te Venetië, 1762 tweede

en later eerste kapelmeester aan de St. Marcus-kerk aldaar. Hij nam 1772

zijn ontslag en vestigde zich te Napels, waar hij 1788 stierf. Hij behoort

tot de beste componisten der Napolitaansche school. Piccini was zijn neef.

Latorre (Adelaida), Spaansche zangeres, geb. 1835 te Madrid, zong in

de jaren 1861—1863 met veel succes aan het theater Santa Cruz te Barcelona.

Latour (Jean), klavierspeler en componist, geb. omstreeks 1766 te Pa-

rijs, vestigde zich tijdens de Revolutie te Londen, waar h ij 1810 medeoprichter

der muziekzaak van Chappel and Comp. werd, van welke hij zich later

afscheidde, ten einde een nieuwe zaak te beginnen. Hij keerde 1830 naar

Parijs terug en stierf aldaar 1840. Gecomponeerd heeft hij veel, vooral varia-

tiën. Men noemde hem »den Engelschen Gelinek."

Latrobe (John Antes), geb. 1792 te Londen, waar zijn vader, Ghris-

tian Ignatius L.
,

geestelijke en componist was, werd organist te Liverpool

en stierf 19 Nov. 1878 t& Gloucester. Hij heeft een %vooi d^d^ninA Anthems ge-
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componeerd en een boek uitgegeven, getiteld: Musie to the cTiurch conddered

i?i its varioiis branches, congregational and Choral (Londen, 183J).

Latzel (Joseph), organist en componist, geb. 12 Mei 1764 te Marienthal

in Glatz, gest. 5 Sept. 1827 als regens chori aan het gymnasium te Neisse,

schreef vele compositiën voor school en kerk.

Lau (Karl), hoornvirtuoos en componist voor zijn instrument, geb. om-

streeks het midden der 18e eeuw in Bohème, maakte vele kunstreizen en

begaf zich omstreeks 1780 naar Rusland, waar hij tot muziekleeraar aan de

universiteit Jakatherinoslaw en tot kapelmeester der jachtmuziek van den veld-

maarschalk Rasumowski, later ook tot directeur van de keizerlijke hoorn-

muziek der gardejagers benoemd werd.

Laub (Ferdinand), vioolvirtuoos, geb. 19 Jan. 1832 te Praag, begon

op zeer jeugdigen leeftijd viool te spelen en droeg reeds op zijn zesde jaar

de variatiën van de Bériot voor. Hij studeerde eenigen tijd onder leiding

van Moritz-Mildner en ging op aanraden van den aartshertog S t e p h a n
,

van wien hij een schoone Am ati-viool ten geschenke ontving, 1847 naar Wee-

nen. Van daar begaf hij zich naar Parijs, 1851 naar Londen, en werd 1853,

als opvolger van Joachim, tot concertmeester te Weiraar benoemd. Twee

jaren later bevond hij zich als kamervirtuoos en concertmeester aan de hof-

kapel te Berlijn, verliet deze stad 1864 en maakte in gezelschap van Car-

lotta Patti, Jaell en Keiler ma nn een kunstreis door Duitschland, Ne-

derland en België. Vervolgens begaf hij zich naar Weenen en van daar naar

Moskau, waar hij 1866 tot leeraar aan het conservatorium benoemd werd.

Het Russische klimaat scheen echter niet goed voor zijn gezondheid te zijn;

dientengevolge was hij 1874 genoodzaakt, dat land te verlaten. Hij begaf

zich naar Karlsbad en van daar naar Gries bij Botzen, waar hij 17 Maart

1875 aan de gevolgen eener leverziekte overleed.

Laucher (Joseph Anton), hoornvirtuoos en kerkcomponist, was in de

tweede helft der 18e eeuw muziekdirecteur te Dillingen aan de Donau. Ver-

zamelingen Vespers en Missen met instrumentale begeleiding van hem zagen

1786 en 1792 te Augsburg en te Spiers het licht.

B Laudi (Vittoris), componist uit Alcar op Sicilië, was 1597 kapelmeester

aan de kathedraal te Messina en gaf van zijn compositiën in het licht : Il

primo libro de' madrigali a 5 voci, con dialogo a 8 vod (Palermo, 1597).

Lauf, z. LOOP.

Lailffensteiner (von), luitvirtuoos, leefde omstreeks het midden der 18*^

eeuw en was kamermusicus van den keurvorst van Beieren.

Lanrencin (F. P. von), muziektheoreticus, geb. 1808 te Weenen, gaf in

het licht: Zur GeschicUe der KirchenmusiJc lei den lialienern imd Beutschen

(Leipzig, 1856) ; Br. Ed. Eansück's Lehre vom Musikalisch-Schonen (ibid, 1859);

k
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Das Paradies und die Pen von Bob. ScJmmann erldntert (ibid., 1859) en

Die Harin,onie der Neuzeit. Gehrönie Preissohrift (ibid., 1861).

Laurencini of Laurenzini, luitvirtuoos, leefde op het einde der 16e eeuw

te Rome en werd door den paus tot ridder van de gouden Spoor benoemd.

Laarenti (Bartolomeo Geronimo), vioolvirtuoos en componist, geb.

1644 te Bologna, was een der eerste leden van de aldaar 1666 opgerichte

Academia filarmonica. Hij stierf 18 Jan. 1726.

Laureilti (Geronimo Nicolo), violist, zoon van den vorige, werd 1698

lid der Academia filarmonica te Bologna en stierf aldaar 26 Dec. 1 752. —
Zijn broeder, Pietro Paolo, was geestelijke en een uitmuntend violoncellist.

Laurentio of Laurenzio (M a r i a n o de), priester en kanunnik te Noli op

Sicilië, leefde in den aanvang der 17e eeuw en gaf een Magnificat, Psalmen

en Madrigalen in het licht.

Laurentius (Christian), organist en componist, was 1732 hoforganist

te Altenburg en stierf aldaar omstreeks 1760.

Lauro (Domen ie o), uit Padua, was omstreeks het midden der 16e eeuw

kapelmeester en een destijds beroemd componist. Baini prijst zijn vijlstem-

mige motetten.

Lauska (Franz Seraphinus), klavierspeler en componist, geb. 13 Jan.

1764 te Brünn, maakte vele kunstreizen en vestigde zich 1798 te Berlijn,

waar hij 28 April 1825 stierf. Meyerbeer behoorde tot zijn leerlingen, en

K. M. von Web er droeg hem zijn klaviersonate in As op. Behalve vele

compositiën heeft hij een klaviermethode geschreven.

Laute, Hoogd., z. luit.

Lauterbach (H. Gustav), muziekleeraar, geb. 24 Nov. 1842 te Breslau,

staat aldaar sedert 1875 aan het hoofd van een muziekschool.

Lauterbach (Johann Ghristoph), vioolvirtuoos, geb. 24 Juü 1832 te

Culmbach in Beieren, ontving te Brussel onderricht van de Bériot, maakte

kunstreizen door België, Nederland, en Duitschland, was vervolgens eenige

jaren te Munchen werkzaam en werd 1861 tweede, 1873 eerste concert-

meester te Dresden. Zijn werkzaamheden aldaar beletten hem echter niet,

nu en dan kunstreizen te maken; hij liet zich o. a. 1864 en 1865 met groot

succes in Engeland hooren, speelde 1870 te Parijs op de Tuilerieën, 1872 te

Weenen en 1875 te Kopenhagen. Hij heeft verscheiden stukken voor viool

gecomponeerd.

Lautist, Lautenspieler, Hoogd., z. luiïenist.

Lavaine (Ferdinand), componist, geb. omstreeks 1810 te Rijssel, werd

leeraar aan de muziekschool aldaar en schreef symphonieën, ouvertures, een

oratoi'ium en kerkmuziek.

Lavi^na (Vincenzo), operacomponist, geb. omstreeks 1780 te Napels,
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vestigde zich als zangmeester te Milaan en bracht aldaar vele zijner opera's
ten gehoore. Hij stierf 1837.

Lavoiï (Henri Marie), muziekgeleerde, geb. 1846 te Parijs, is bekend
als schrijver van de volgende werken: Les Traducteurs de Shakespear e en Mu-
sïque (1869), La Musique dans la nature (1873), La musiqne dans Vpnagerie
du moyen-dge (1875) en Biüaire de Vmürumentaüon depuis Ie seizième siècle

Jusqu'a nos Jours. Laatstgenoemd werk is bekroond.

Lawes (William), Engelsch componist, geb. omstreeks 1585 te Salis-

bury, kwam 1611 bij de koninklijke kamermuziek van Kar el I en vond
1645 bij het beleg van Chester den dood. Beroemd waren vooral zijn tal-

rijke phantasieën voor Viola da gamba, orgel en andere instrumenten.

Lawes (Henry), componist, broeder van den vorige, geb. 1600 te Salis-

bury, werd 1625 lid der koninklijke kapel en stierf 21 October 1662 te

Londen. In vereeniging met zijn broeder schreef hij een bundel driestemmige
psalmen; van hem alleen verschenen Anthems en Songs in druk,

Lawrowska (Elisabeth), Russische zangeres, geb. omstreeks 1848, ont-

ving haar opleiding aan het conservatorium te Petersburg, in welke stad zij

het eerst als zangeres optrad, zette haar studiën te Parijs onder leiding van
Viardot— Garcia voort en maakte kunstreizen door Duitschland.

LayoUe (Fr an go is), organist te Lyon, leefde op het einde der 15e eeuw.
De bibliotheek te Zwickau bevat werken van hem.

Layolle (Aleman), zoon van den vorige, leefde omstreeks het midden
der 16e eeuw te Florence en gaf 1561 te Lyon in het licht: Chansons et

voix de ville a 4 voix.

Lays (Frangois), zanger, geb. 14 Febr. 1758 in een dorp van Gascogne,

zong van 1779 tot 1822 met groot succes aan de Groote Opera te Parijs en

stierf 30 Maart 1831 op een villa nabij Angers.

Lazare (Martin), klavierspeler en componist, geb. 27 Oct. 1829 te Brus-

sel, bezocht het conservatorium aldaar en ging later met zijn ouders naar

's Gravennage, waar hij onder leiding van van der Does studeerde. Hij

maakte reizen naar Parijs en Londen en behaalde, in Nederland teruggekeerd,

in een door den koning uitgesclireven wedstrijd voor een Opéra comique den

prijs met Le roi de Bohème^ welke opera 1852 te 's Hage vertoond wei-d.

Vervolgens begaf hij zich naar Duitschland en van daar naar de Vereenigde

Staten, keerde na een driejarig verblijt te Toronto, in Canada, naar Europa

terug, vestigde zich te Londen en later te Brussel. Klaviercompositiën van

hem zijn te Parijs, Londen en 's Gravenhage in druk verschenen.

Lazzarini (G u st a v o) , zanger, geb. omstreeks 1765 te Padua, zong 1789—98

met veel succes op de grootste Italiaansche tooneelen en 1801—03 aan de Op era

B u f f a te Parijs. Twee bundels ItaUaansche ariettes zijn van hem in druk verschenen.
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Leach. Fj^pfa** conqwoist, leefde op het einde der 18* en in den aan-

van:z der 19« eenw. Te Londen zyn H^mnes, Antkemi en Tuneê van hem

in druk verscheneü.

Leal rEleatherio Franehi), Portugeesch toonkunstenaar, was onderde

reseering van Joao VI professor aan het Seminarie te Lissabon. Hfl heeft

Tde kerkmuziek gescfarer^n.

Lcad (Joao). Portugeesch componist, wiens liederen in den aanvang dezer

eeuw zeer gezocht waren.

Leal (Miquel). Portugeesch componist, was in het midden der 17c eeuw

prior van een kloost» te Lissabon en schreef o. a. een ^lis voor negen koren.

Lebel (Louis Bon), organist, geb. 10 Febr. 1831 te Nangis (Seine sur

Mame), werd op jeugdigen leeftijd blind, ontving zgn opleiding aan het blin-

deninstituut en later aan het eonservatoire te Parijs. Hg veriareeg 1853 de

beb^kó^ van wganist aan de ka-k St. Et i enne du Mont en later die

van orkestdirecteur aan het blindeninstituut.

Lehert (Sigmundi, leeraar aan het conservatorium te Stuttgart, heeft in

vae«iising met Dr. Ludwig Stark in het licht gegeven : Groae tieoTeü*ek-

mrmitixie CUaiffnekule für den sysiematiêchen Ijnterrickt nacJt allen Rieh-

^nfgn dM Gmienfieh vom enten Anfaug hü zvr höelsten AmsbilduH^ {i^^ee

oilgaven: Stuttgart, 1862 en 1863). Van dit werk is onlangs een HoUand-

sche vertaling in druk verschenen.

Lebeof (Abbé Jean), kerkzanger en schrijver over muziek, geb. 6 Maart

1687 te Auxerre, aldaar gest. 10 April 1760 als kanunnik en cantor aan de

kathedraal. Onder z^n 180 werken over verschillende vakken van kunst en

trelaischap bevinden zich verhandelingen over koraalzang, orgel en compo-

aitie, alsmede een Traite iiétorique et praiique sur Ie ckani eccléaiasüque

(Pargs, 1741).

Leblane, Fransch violist en componist, geb. omstreeks 1750, was tot 1801

aan verschillende schouwburgen te Pargs werkzaam en schreef eenige opera's,

die 4^j|A» een gunstig onthaal bij het publiek vonden. Hij stierf in kom-

merfoOe om^andigheden 1827.

Lebome (Aimé Ambroiae Sim on), Belgisch toonkunstenaar en opera-

eMnpcHii^ geb. 19 Dec. 1797 te Brussel, studeerde aan het eonservatoire te

Pargs onder leiding van Bert on en Cherubini, behaalde 1820 den prvf

de Rome en maakte dientengevolge een reis naar Italië. Naar Parijs terug-

gekeerd, werd hij tot professor aan het eonservatoire benoemd en volgde 1836

Reicha als leeraar in de compositie op. Van zgn opara's zijn te Pargs ver-

toond Cinq an» dentracte en Lequel. Hy stierf 1 April 1855.

Leboae (Charles Joseph), violoncelvirtuoos en componist, geb. 22 Dec

1822 te Besangoa, ontvirig zgn opleiding aan het Parijzer eonservatoire, -werd
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ging, ea werkte 1844—48 in het orkest der Groote Opera mede. H| sckrcef

rde contpoeatïên voor violoncel.

Lebran (Jean), hoornvirtaoos^ geb. 6 April 1759 te Lyon, restigde nék
1783 te Parijs en studeerde aldaar oad^ leiding van Panto enRodolphe.
Yan 1786 tot 179:2 was hg lid van het orkest der Groote Opera, ging Terftjl-

gens naar Londen en van daar naar Berlgn, waar hg lid der konink^ke kapel

werd. Tot 1806 bleef hg in die betrekking werkzaam, maakte in ign rrgen

tgd kunstreizen door Daitschland en de Nederlanden en keerie eiade^ Baar

Pargs terug, waar hg 1809 süeri. Hg behoorde tot de beste hoomistaiTaB

zgn tijd en vond de soiardise uit.

Lebmn (Louis Sebastien), componist, zanger en zaagmeester, geb.

10 Dec. 1764 te Pargs, kwam 1787 aan de Groote Opa^ en Weef tot 1803

aan dat theater v^bondeii. Keizer Napoleon I bcaoemde liem 1807 tot

langer en drie jaren later tot directeur zgner kapeL Hg stierf '27 Juni

18-29 te Pargs.

Lebnm (Ludwig August), hobovirtuoos, geb. 1746 te Mannheiin, werd

1767 lid der kapel yan den keurvorst van Beieren en maakte 1775 met ign

echtgenoote groote kunstreizen door Duitschland, Italië, Frankrgk en Engebnd.

Hg stierf 16 Dec. 1790 te Barlyn. Eenige compositiên voor hobo igu van

hem in druk verschenen.

Lebmn-Danzi (Francisca), zangeres, echtgenoote van d«i vorige, fdh.

4756 te Mannheim. was 1771—75 een lieveling van het publiek aldaar, trad

Tervolgens met den hierboven genoemden Ludwig August L. in het hu-

V '

'

maakte met hem knik^reizen. Overal vierde zg groote triomfen,

e., -j -ird tot de beste sangeressen van haar tgd gereend. Zij stierf 14

Mei 1791. — Haar oudste dochter. Sophie, geb. ;20 Juni 1781 te Londen,

was als klavierspeelster, haar jongste, Rosine. geb. 1785 te Munchen, als

langeres gunstig bekend.

Le Camas. Fransch tooiikmistenaar, was in de tweede helft der 17e eeuw

üd der koninklijke kapel en schi'eef vele in xgn tijd beroemde aria's.

Le Camas (Jean Pierre), geb. te Genève in den aanvang der IS* eeuw,

gest. 1 76S. is bekend door het volgende werk : Piomme* ém roi ei juvpÜU

JDand, mm en v^rs frj/tt\iis, nrrM tt i^ipnmwéi par te ptuttmn Hpr^tsstm*

é* tJ^fürn H ëe rAemdtmia ale Genève. Mif en rnniqwe jmt Jemn Fierre

le C^mu*y CÜofem ^ Genêw (1760, tweede druk 1764).

Lecarpentier (Adolphe CUir), klavieitompousl en anni«kowlerwgzer,

geb. 17 Febr. 1809 te Parys, aldaai- gest. 1869, schreef eeii groot aantal

instruktieve muziekstukken.

Le Céne i^Michel Charles), muziekuitgever te Amsterdam, gei>. 1690,
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was vermoedelijk van Fransche afkomst. Hij werd 1717 compagnon van

E. Roger en stierf 1741. De door deze firma gedrukte werken zijn opge-

nomen in de Catalogue des livres de musique imprimés a Amsterdam chez

Etienne Boger et contimiés par Mkhel-Charles Le Céne (Amsterdam, 1732).

LeCCiO Scozzese (Agostino di), Italiaansch componist uit de 16e eeuw,

van wiens gedrukte werken in de bibliotheek te Munchen voorhanden zijn

Canzonette napolitane « 3, 4, 5 voci (Venetië, 1579).

Lecerf (Justus Amadeus), componist, geb. 23 Juni 1789 te Rosendorf

bij Weissenfels, ontving onderricht van Th. Weinlig te Dresden en van

Reicha te Parijs, werd 1825 muziekdirecteur te Aken en vestigde zich 1843

te Dresden, waar hij 28 Maart 1868 stierf. Zijn compositiên bestaan in ge-

zangen, klavierstukken, orkestwerken en het 184G te Dresden vertoonde zang-

spel Jeri/ und Bately.

Lechner (Leonhard), componist, geboortig uit Tyrol, was omstreeks

1570—94 in de vrije rijksstad Neurenberg werkzaam en werd vervolgens

componist en kapelmeester van den hertog van Wurtemberg. Vele werken

van hem worden in de bibliotheek te Munchen bewaard.

Leclair, z. clate (le).

Leclerc, ftuitvirtuoos uit de 18e eeuw, was 1739 lid van het orkest der

Groote Opera te Parijs en gaf 1752 eenige concerten in Engeland. Volgens

Fétis is hij, en niet de beroemde violist le Clair, de componist van de

opera Glaucns et Scylla.

Leclercq (Th.), componist, geb. 17 Febr. 1834 te Hougaarde in Relgië,

ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Brussel, werd kapelmeester

aan een kerk te Leuven en leeraar aan de zangschool aldaar. Hij gaf een

driestemmige Mis, motetten en liederen in het licht. Een Te Deum van hem

werd te Leuven uitgevoerd.

Lecocq (Charles), operettencomponist, geb. 3 Juni 1832 te Parijs, stu-

deerde aan het conservatoire onder leiding van Halévy en Benoist en

was vervolgens als muziekonderwijzer werkzaam. Omstreeks 1869 trad hij

als operettencomponist in het genre van Offenbach op en verkreeg als zoo-

danig in korten tijd een Europeesche bekendheid. Onder zijn meest bekende

werken van dien aard behooren La fille de Madame Angot, GiroHé-OiroJla^

La petite mariée, Le petit duc en Pompon.

Lécureux (Théodore Marie), klavierspeler, organist en componist, geb.

1 April 1829 te Brest, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs

en vestigde zich als muziekonderwijzer in zijn geboortestad. Hij heeft vele

zoogenaamde salonmuziek geschreven.

Ledesma (Mariano Rodriguez de), Spaansch zanger en componist, geb.

14 Dec. 1779 te Saragossa, gest. 1847 te, Madrid als kamerzanger en direc-
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leur der koninklijke kapel. Hij heeft vele kerkmuziek en instruktieve wer-

ken geschreven.

Ledesma (Ni co las), Spaansch componist, geb. 19 Juli 1791 te Grise!

in het koninkrijk Aragon, werd 1832 directeur der kapel te Bilbao. Hij was

als een der beste organisten en componisten van zijn tijd bekend.

LeduC (Alphonse), klavierspeler, componist, onderwijzer en muziekuit-

gever, geb. 9 Maart 1804 te Nantes, gest. 17 Juni 1868 te Parijs, schreef

niet minder dan ongeveer dertienhonderd compositiên van verschillenden aard,

waaronder vele instruktieve werken.

Lednc (Simon), violist, geb. 1748 te Parijs, was een der directeuren van

het Concert spirituel aldaar en stierf 1787. Van zijn compositiên zyn

symphonieën, vioolconcerten en sonates in druk verschenen. Zijn broeder

Pierre, geb. 1755 te Parijs, was violist, later muziekhandelaar, en stierf

1816 in Nederland.

Lee (Simon), violoncelvirluoos, geb. 24 Dec. 1805 te Hamburg, studeerde

onder leiding van Prell, een leerling van R om berg, maakte kunstreizen

door Duitschland en kwam 1832 te Parijs, waar hij 1836 eerste violoncellist

aan de Groote Opera werd. In het jaar 1868 vestigde hij zich in zijn ge-

boortestad. Hij heeft vele stukken voor zijn instrument geschreven. Zijn

École du Fioloncelliste is als leerboek aan het Parijzer conservatoire aange-

nomen. — Zijn broeder, Louis L. ,
geb. 1819 te Hamburg, is mede als

violoncellist en als toonkunstenaar in het algemeen gunstig bekend.

Leemans, Vlaamsch toonkunstenaar, geb. te Brugge, woonde in de tweede

helft der 18e eeuw te Parijs en was 1785 nog in leven. Hij gaf aldaar 1767

eenige instrumentale muziek in het licht.

Leenders (Maurice Gérard Hubert), violist, geb. 9 Maart 1833 te

Venlo, studeerde aan het conservatorium te Brussel, maakte kunstreizen door

Nederland, Duitschland, Denemarken, Zweden en Polen en wijdde zich, na

zijn terugkomst in België, aan het onderwijs. Hij werd directeur aan de muziek-

school te Doornik en componeerde een concert, phantasieën en zangstukken.

Lefébure (Jean), componist, was op het einde der 16e eeuw kapelmeester

van den kardinaal van Oostenrijk en in den aanvang der 17e eeuw kapel-

meester te Mainz. Van zijn compositiên zijn in druk verschenen Madrigalen,

Motetten, en vier- tot twaalfstemmige geestelijke Liederen.

Lefébure-Wély (Antoine), organist en componist, geb. 17G1 te Parijs,

behoorde op het einde der 18e eeuw tot de meest bekende muziekonderwijzers

en componisten der Fransche hoofdstad en werd 1802 organist aan de kerk

St. Jacques-du-haut-pas, later aan de St. Roch. Hij stierf 1831.

Zgn compositiên bestaan in kerkmuziek, in klaviersonates met en zonder be-

geleiding en in orgelstukken.

II.
2ö
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Lefébure-Wély (Louis James A.lfred), zoon van den vorige, geb. 13

Nov. 1817 Ie Parijs, verving reeds op achtjarigen leeftijd zijn vader als orga-

nist en verkreeg na diens dood, toen hij nauwelijks vijftien jaren telde, den

post van organist aan de St. Roch. Hij zette zijn studiën voort aan het

Parijzer conservatoire, werd 1847 organist aan de Madeleine en verkreeg

als improvisator een goeden naam. Sedert 1858 wijdde hij zich uitsluitend

aan de compositie en schreef ongeveer honderd stukken van verschillende

soort, hoofdzakelijk voor klavier en voor orgel. Hij stierf 31 December 1869

te Parijs.

Lefebvre, violenmaker, werkte te Amsterdam in de jaren 1720— 1735.

Lefebvre (Charles Edouard), componist, geb. 19 Juni 1843 te Parijs,

ontving zijn opleiding aan het conservatoire en behaalde 1870 met de cantate

Le jugement de Bieu den prix de Rome. Na zijn terugkeer uit Italië werden

te Parijs vele werken van hem, o. a. een symphonie, een psalm, een lyrisch

drama: Judith, symphonische stukken, Dalila, scènes d'orchestre, een klavier-

quartet en zangstukken, ten gehoore gebracht.

Levèvre (A n d r é) , organist en componist, geb, in de eerste helft der

18e eeuw te Péronne, was omstreeks 1760 organist te Parijs, waar hij 1786

stierf, Eenige motetten van hem zijn aldaar in druk verschenen.

Levèvre (Fran^ois Charlemagne), componist, geb. 10 April 1775 te

Parijs, ontving van G os sec onderricht in de harmonie, werd 1794 lid van

het orkest der Groote Opera, 1810 van de muziek des keizers en volgde 1814

zijn vader op als bibliothecaris der Groote Opera, Hij stierf 23 Mei 1839 te

Parijs, Van zijn compositiën zijn komische opera's, balletten en een nieuwe

instrumentatie van Le devin du village van Rousseau bekend.

Lefèvre (Jacques), violist en componist, geb, 1723 te Prenzlau, ontving

onderricht in het vioolspel van Graun, in de compositie van Phil. Em.

Bach. Omstreeks 1750 werd hij lid der kapel van prins Hen de rik van Prui-

sen, vestigde zich later als muziekonderwijzer te Berlijn en stierf aldaar 1777.

Lefèvre (Jean Baptiste Nicolas), orgelmaker te Rouaan, leefde inde

tweede helft der 18e eeuw en vervaardigde o, a, schoone werken te Gaën

en te Tours.

Lefèvre (Jean Xavier), clarinetvirtuoos, geb. 6 Maart 1763 te Lau-

sanne, werd 1791 lid van het orkest der Groote Opera te Parijs en later

leeraar aan het conservatoire. Hij stierf 9 Nov. 1829. Van zijn werken

verdient vooral een clarinetmethode bijzondere vermelding.

Lefèvre ( V i c t o r G u s t a v e) , componist en directeur der school voor kerk-

muziek te Parijs, geb. te Proi'ins (Seine et Marne) 2 Juni 1831, heeft Mis-

sea en de nia'.i'^'c v())i' Shakespeare's Romeo and Jiiliet geschreven.

Lefèvre (Victor Louis), klavierspeler en componist, geb. 6 Febr. 1811
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te Rijssel, studeerde aan het conservatoire te Parijs en vestigde zich 1832 te

Douai, waar hij echter reeds 1840 stierf. Klavierquartetten, trio's en sonates

zijn van hem in druk verschenen.

Leffloth (Johann Matthias), Duitsch organist en componist, stierf 1733

te Neurenberg. Van zijn compositiën kent men sonates, fuga's en een Diver-

timento voor klavier.

Lefort (Jules), zanger en zangmeester te Parijs, maakte omstreeks 1850

daar ter stede, te Londen en te Brussel grooten opgang. Hij gaf in het licht

een Methode de chant en een werkje, getiteld: De Vémission de la voix.

Leg"., verkorting van legato (z. dit).

Legat de Furcy (Antoine), zangonderwijzer, componist en organist, geb.

omstreeks 1740 te Maubeuge, gest. vermoedelijk in de eerste jaren der Fran-

sche Revolutie, is hoofdzakelijk als componist van kamermuziek en als mede-

werker aan de Essai sur la mmique van Laborde bekend.

Legato of ligato, Ital., gebonden. In plaats van dit woord plaatst men

veelal een boog boven of onder de noten. De door den boog omspannen

noten mogen niet afgestooten, maar moeten zonder tusschenpoozen op elkaar

volgen. Tegenover legato staat staccato.

Le^endre (Jules), cornetvirtuoos, schreef een werk, getiteld : Traite com-

plet d'articulation ou Ie secret des coups de langue simples et doubles, classes,

raisonnés et explique's^ pour cornet ou hugle et en général pour tous les instru-

ments d vent. (Brussel, Ma hi 11 on).

Le^g^iadro, Ital., sierlijk, elegant voor te dragen.

Le^^iero of Legjfiermente, Ital., licht, luchtig voor te dragen.

Legnani (Luigi), guitaarvirtuoos en zanger, geb. omstreeks 1790 te Mi-

laan, maakte vele kunstreizen en vestigde zich 1825 te Genève, waar hij

1835 nog in leven was. Hij heeft een guitaarmethode vervaardigd.

Legno, Ital, hout.— De uitdrukking col legno, met het hout, beteekent

bij strijkinstrumenten, dat men de snaren met het hout, in plaats van met

het behaarde gedeelte van den strijkstok moet aanraken.

Legrand (Pier r e) , organist en componist, werd 1780 m a i t r e de m u s i q u e

aan de Opera te Marseille, waar hij 1809 stierf. Hij schreef ouvertures,

cantates en hymnes.

Legrand (Wilhelm), hobovirtuoos, 5 Maart 1770 te Zweibrücken, kwam

1788 bij de keurvorstelijke kapel te Munchen, werd later kapelmeester van

een muziekcorps en stierf omstreeks 1840. Hij heeft vele militaire muziek

gecomponeerd.

Legrand (Christian), broeder van den vorige, geb. 9 Aug. 1775 te

Zweibrücken, was een uitstekend klavierspeler. Hij stierf echter reeds 1792

te Munchen.
29*
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Legrand (Peter), violoncellist, broeder van den vorige, geb. 5 Maart

1778 te Zweibrücken, stierf 1840 als lid der koninklijke kapel te Munchen.

Zijn dochter Helene was als klavierspeelster gunstig bekend.

Lewrenzi (Giovanni), componist, geb. omstreeks 1625 te Glusone bij

Bergamo, werd organist aldaar, later kapelmeester aan de kerk del Santo i

Spirit o, 1672 directeur van het Conservator io dei medicanti te

Venetië en 1685 kapelmeester aan de Marcus-kerk aldaar. Hij stierf er 1690.

Hij deed veel tot ontwikkeling der Italiaansche opera en bracht het getal

instrumentalisten in de Marcus-kerk op 34. Behalve vele kerkmuziek heeft

hij voor Venetië 16 opera's geschreven. Zijn voornaamste leerlingen waren

Antonio Lotti en Francesco Gasparini.

Legros (Joseph), tenorist, geb. 7 Sept. 1739 te Monampeuil in het dio-

cees Laon, kwam 1764 aan de Groote Opera te Parijs en bleef tot 1783 aan

dat tooneel verbonden. Van 1777 tot 1791 was hij directeur van het con-

cert spiritu el. Hij stierf 20 Dec. 1793 te La Roebelle.

Lehmann (Adolph en Blasius), orgelmakers, leefden omstreeks het

midden der 16e eeuw te Bautzen.

Lehmann (Ga rol in e), Duitsche zangeres, maakte 1855—57 deel uit van

het Hoogduitsche operagezelschap te Amsterdam en trad aldaar o. a. met veel

succes als Elisabeth in Tannhauser op.

Lehmann (Eduard), klavierspeler en schrijver over muziek, geb. 3 Nov.

1811 te Hildesheim, maakte kunstreizen door Duitschland en vestigde zich

te Hamburg. ,

Lehmann (Gotthelf David), klavierfabrikant, geb. 1764 te Serkewitz

bij Dresden, vestigde zich 1790 in laatstgenoemde stad en vervaardigde instru-

menten met 4 tot 6 registers.

Lehmann (Johann Georg Gottlieb), klavierspeler, organist en zan-

ger, geb. omstreeks het midden der 18^ eeuw te Berlijn, was 1797 koor-

directeur aan de koninklijke Opera en organist aan de Nicolai -kerk aldaar.

Lehmann (Johann Gottlieb), muziektheoreticus en componist, geb. 26

Jan. 1821 te Ponsdorf bij Finsterwalde in de Neder-Lausitz, schreef vele

theoretische werken en was medewerker aan de muziektijdschriften Euierpe

en Urania. Onder zijn compositiën bevindt zich een oratorium : Christus.

Lehmann (Lilli), zangeres, geb. 1848 te Würzburg, werd 1868 aan de

Opera te Dantzig, 1870 aan die te Leipzig en korten tijd daarna aan de konink-

lijke Opera te Berlijn geëngageerd. Zij zong 1876 te Bayreuth de partij van

Wellgunde in Rhe'mgold en van Helm wig e in Die WalMre. In hetzelfde

jaar werd zij tot kamerzangeres te Berlijn benoemd.

Lehmann (Marie), zangeres, zuster van de vorige, geb. 15 Mei 1851 te

Hamburg, betiad omstreeks 1860 te Leipzig het tooneel, als Aennchen in

I
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Der Freischütz. Ook zij werkte 1870 in Bayreiith rnede en behoort, evenals

haar zuster, tot de beste zangeressen van dezen tijd.

Leiimann-Löwe (Marie), zangeres en harpspeelster, moeder van de beide

vorigen, geb. 1807, liet zich in vele hoftheaters van Duitschland hooren, o. a.

te Kassei, waar zij ook in de door Spohr gegeven concerten de harp be-

speelde. Met bij zonderen ijver legde zij zich op de beoefening van dit instru-

ment toe en bekleedde langen tijd een plaats als harpiste in het orkest te

Praag. Ook als zangonderwijzeres was zij zeer gunstig bekend. Haar beide

dochters zijn haar leerlingen.

Lehmke of Lemke (Christian), baszanger, geb. 1771 te Schwerin, was

langen tijd aan de Opera te Ludwigslust werkzaam en werd tot kamerzanger

van den hertog van Mecklemburg benoemd. — Zyn echtgenoote, Ch ristine

Wilhelmine Katharine Stolte, geb. 1774 in Pruisisch-Minden, was

een gunstig bekende zangeres, wier stern een omvang van g tot g'" had.

Leibnitz (Emilie), klavierspeelster, geb. 1817 te Stuttgart, studeerde te

Weenen, maakte vervolgens kunstreizen door Zuidduitschland en begaf zich

1839 naar 's Gravenhage, waar zij zich als klavierspeelster en onderwijzeres

vestigde.

Leibrock (Joseph Adolph), violoncellist, muziektheoreticus en compo-

nist, geb. 8 Jan. 1808 te Brunswijk, werd lid der hofkapel aldaar, maakte

kunstreizen, bekleedde 1830 de betrekking van muziekdirecteur te Regens-

burg en keerde een jaar later in zijn vorige betrekking naar Brunswijk terug.

Leich, een Oudhoogduitsch woord, dat oorspronkelijk de algemeene be-

naming voor gezang was, later echter in tegenstelling van lied werd

gebruikt, tot welk woord het in verhouding stond, als het Fransche Laïs

tot chanson en het Lafgnsche canticum of modus tot hymnus of

c a r m e n.

Leicht, klavierfabrikant, geb. omstreeks 1790 te Pilsen, bouwde vleugels,

die wegens hun helderen klokkentoon zeer gezocht waren.

Leichte Zeit, Hoogd., zwak maatdeel, (z. maatdeel).

Leidesdorf (M. J.), klavierspeler en componist, leefde tot 1827 te Wee-

nen, waar hij een muziekwinkel had. Vervolgens ging hij naar Florence en

stierf aldaar 26 Sept. 1839. Hij heeft ongeveer 156 klaviercompositiën ge-

schreven.

Leidgebel (Amandus Leopold), componist, geb. 26 Dec. 1816teGuh-

rau, ontving zijn opleiding in de muziek te Breslau en zette 18i3 zijn stu-

diën te Berlijn voort onder leiding van Marx. Zijn compositiën bestaan in

kamermuziek en liederen.

Leiding (Georg Die trieb), orgelvirtuoos en componist, geb. 23 Febr.

1664 te Bücken in het graafschap Hayn, behoorde tol de beste orgelspelers
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wijk. Zijn compositiën voor orgel en voor klavier waren in zijn tijd zeer

gezocht.

Leiding (Otto Anton), zoon van den vorige, geb. 1692 te Brunswijk,

bezat als klavier- en orgelspeler een goeden naam en volgde zijn vader op.

Hij stierf 16 Mei 1740.

Leite (Antonio da Silva), Portugeesch componist, geb. op het einde

der 1 8e eeuw te Porto, was kapelmeester aan de kathedraal aldaar, gaf kerk-

sonates voor guitaar, een hymne en theoretische werken in het licht.

Leiter, Tonleiter, Hoogd., toonladder; z. dit.

Leitereigen, Hoogd., tot de toonladder behoorend. Daartegenover staat

Leiterfremd, Hoogd., niet tot de toonladder behoorend. In een toonstuk

in G b. V. is de toon c leitereigen, daarentegen de toon cis en elk accoord

waarin die toon voorkomt leiterfremd.

Leitermayer (Mie ha el), geb. 21 April 1799 te Weenen, was eerste vio-

list aan de kerk te Lichtenthal, 1818 muziekdirecteur aan het Joseph-

s t a d t e r -theater en later vioolonderwijzer aan den schouwburg anderWien.

Hij richtte 1827 een muziekschool op en werd 1834 koordirecteur aan het

Josephstadter- theater.

Leitert (Johann Georg), klaviervirtuoos, geb. 29 Sept. 1852 te Dres-

den, ontving daar ter stede zijn opleiding in de muziek, maakte 1867 een

kunstreis naar Engeland en begaf zich vervolgens naar Weimar, waar hij,

evenals later te Rome, zijn studiën onder leiding van Franz Liszt voort-

zette. Tot 1871 bleef hij te Rome, en keerde vervolgens naar Dresden terug,

waar hij zich herhaalde malen hooren liet en groot succes behaalde. Met

Aug. Wilhelmj maakte hij 1872 een kunstreis door Duitschland en Polen.

Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in salonmuziek.

Leitmotif, Hoogd., een melodie of een melodiefragment, dat in dramatische

toongedichten dient tot karakteriseering van bepaalde toestanden of van be-

paalde personen. Vooral Richard Wagner heeft het in zijn werken tot

groote ontwikkeling gebracht. Wel komen ook in de werken van sommige

zijner voorgangers Leitmotive voor, doch zij hebben daar meer de beteekenis

van réminiscence en zijn niet met zoo groote consequentie aangebracht

als bij Wagner. In zijn werken dienen de Leitmotive vaak tot vertol-

king der verborgen gedachten van de dramatis personae en tot uitdruk-

king van hetgeen de dichter verzwegen heeft.

Leitton, Hoogd., z. geleitoon en semitonium modi.

Lellmann (Georg Franz), clarinettist en componist, geb. 8 April 1798

te Bückeburg, ontving zijn opleiding in de muziek te Parijs, waar hij acht

jaren gevestigd bleef, en keerde 1829 naar Duitschland terug. Hij was later
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als Engelsche en Fransche taaimeester in verschillende steden werkzaam.

Vele compositiën voor clarinet zijn van hem in druk verschenen.

Lem (Peter), Deensch vioolvirtuoos, klavierspeler en muziekonderwijzer,

geb. 1754 te Kopenhagen, ontving zijn opleiding van den concertmeester

Hartmann en maakte op kosten van zijn koning een kunstreis naar Italië.

Na zijn terugkomst in Denemarken werd hij lid der koninklijke hofkapel en,

na den dood van Hartmann, concertmeester. Hij stierf 1826. Van zijn

compositiën is alleen een vioolconcert in druk verschenen.

Lemaire (Charles), muziektheoreticus en componist, was omstreeks 1660

zangmeester te Parijs en werd eenige jaren later lid der koninklijke kapel.

Een bundel cantates van hem is te Parijs in druk verschenen.

Lemaire (Théophile), zangonderwijzer en schrijver over muziek, geb.

22 Maart 1820 te Essigny le-Grand (Aisne), ontving zijn opleiding aan het conser-

vatoire te Parijs en legde zich bijzonder op het onderwijs toe. In vereeniging met

Lavoix schreef hij een Histoire complete de Vart du chant, en als tweede

werk van hem verscheen een vertaling der Italiaansche zangmethode van T o si.

Lemanre (Cathérine Nicole), zangeres, geb. 3 Aug. 1703 te Parijs,

trad 1721 voor het eerst als solist op en behoorde tot de beroemde zange-

ressen der hoofdstad. Zij stierf 1783. Pougin schreef een werkje over

haar, getiteld: VEglise et V Opéra en 1735, Mlle Lemaure et Pévéque de

Saini-Fapoïd (Parijs, Detaille, 1877).

Lemcke (Heinrich), klavierspeler en muziekonderwijzer, geb. 16 April

1812 te Bremen, was een leerling van Hummel, vestigde zich 18i0 te

Leipzig en later te Berlijn.

Lemière, vioolvirtuoos, leerling van Gariniés, was 1751 tot 1771 lid van

het orkest der Groote Opera te Parijs. Hij stierf in laatstgenoemd jaar.

Onder zijn leerlingen behoort Bertheaume.

Lemière de Corvej (J e a n F r é d é r i c A u g u s t e) , operacomponist, geb.

1770 te Rennes, ontving zijn opleiding in de muziek als koorknaap aan de

kathedraal aldaar, trad in krijgsdienst en kwam 1792 te Parijs, waar hij zijn

studiën onder leiding van Bert on voortzette. Hij maakte de veldtochten in

Pruisen, Polen en Spanje mede en streed aan Napoleon 's zijde, toen hij

van Elba terugkeerde. Hij stierf 19 April 1832 te Parijs. Van zyn 20 opera's

is Andros et Almone (1794) de beste.

Lemlin (Laurent), ook Lemblin (Laurentius) geschreven, Neder-

landsch contrapuntist, leefde in den aanvang der 16e eeuw.

Lemme (Karl), organist en instrumentenmaker, geb. 1747 te Brunswijk,

was in de laatste jaren der 18e eeuw aan de Katharina- en Magnus-

kerken te Brunswijk verbonden. Hij maakte zich ook zeer verdienstelijk ten

opzichte van den klavierbouw.
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Lemmens \^Jacob Nicolaas), orgelvirtuoos, geb. 3 Jan, 1823 te Zoerle-

Parwijs in de provincie Antwerpen, kwam 1839 op het conservatoire te Brus-

sel en zette zijn studiën in het orgelspel onder leiding van Adolph Hesse

te Breslau voort. Hij werd 1849 tot leeraar aan het conservatoire te Brus-

sel benoemd en vormde vele uitstekende leerhngen, als: Mailly, Wolion,

Loret, Andlauer, Collaerts en Guillemant. Omstreeks 1869 ves-

tigde hij zich te Londen, waar hij tot organist aan de Jezuïetenkerk be-

noemd en als een der beste virtuozen op het orgel bekend werd. Hij

stierf 1881.

Lenimens-Sherringtoil (Helene), zangeres, echtgenoote van den vorige,

geb. 1834 te Preston, ontving haar opleiding in de muziek aan het conser-

vatoire te Brussel en werd in Engeland, waar zij zich als zangonderwijzeres

vestigde, zoowel als in andere landen, gunstig bekend. Ook hier te lande

trad zij herhaalde malen met groot succes op en werkte o. a. 1879 als

soliste op het muziekfeest bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der

Maatschappij tot bevordering der Toonkunst mede.

Lemoine* (Antoine Marcel), guitarist en violist, geb. 3 Nov. 1763 te

Parijs, richtte aldaar 1793 een muziekhandel op. Hij stierf 1817.

Lemoine (Henri), zoon van den vorige, geb. 21 Oct. 1786 te Parijs,

ontving zijn opleiding als klavierspeler aan het conservatoire, vestigde zich

daar ter stede als muziekonderwijzer en nam den muziekhandel zijns vaders

over. Hij stierf 18 Mei 1854.

Lemoine (A chili e), klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 15 April

1813 te Parijs, zette den muziekhandel zijns vaders voort en gaf o. a. 1858

een 600 stukken bevattende verzameling, getiteld : Pantheon des Pianistes in

het licht.

Lemonnier (Louise Thérese Antoine), zangeres, geb. 24 Aug. 1 789

te Brest, trad op zestienjarigen leeftijd te Rouaan voor het eerst op en was

tot 1828 aan de Opéra comique verbonden. Boieldieu schreef altijd

voor haar, Ni e oio altijd voor de andere zangeressen der Opéra comique. Haar

eigenlijk naam was Regnault -Boncours. Zij stierf 5 April 1866 teSaint-

Sever. Haar echtgenoot, Louis Augustin Lemonnier, was 1817—1837

zanger aan de Opéra Comique. Hij stierf 4 Maart 1875 te Saint-Sever.

Lemoyne (Jean Baptist e), componist, geb. 3 April 1751 te Eymet in

Périgord, kwam omstreeks 1770 te Berlijn, waar hij onder leiding van Graun

en Kim berger studeerde, ging 1775 naar Warschau, waar hij de opera

Le bouquette de Colette schreef, en keerde vervolgens naar Frankrijk terug,

waar hij met zijn opera's Phèdre (1786) en Nephté groot succes behaalde.

Een andere opera van hem, Electre, 'm den stijl van Gluck geschreven, vond

een min gunstig onthaal. Hij stierf 30 Dec. 1796 te Parijs.
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Lemoyne (Gabriel), klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 14 Oct.

4772 te Berlijn, rnaakte op het einde der 'I8e en in het begin der 19e eeuw

kunstreizen met den violist Lafont, componeerde eenige operettes en stierf

15 Juli 1815 te Parijs.

Lenepven (Charles), componist, geb. 4 Oct. 1840 te Rouaan, ontving

zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde den prix de Rome en

maakte dientengevolge een reis naar Itahê. Hij schreef o. a. een opéra

comiqiie: Le Florentin, en een groote opera: Velléda.

Lenker (C h r i s t o p h M i e h a e 1) , klaviermaker, leefde in de laatste helft

der 18e eeuw te Rudolstadt en vervaardigde instrumenten in den vorm der

vleugelpiano's van Silbermann.

Lenoble (Joseph), componist, geb. 1 Sept. 1753 te Mannheirn, schreef

reeds op jeugdigen leeftijd vele goede werken. Hij bevond zich 1784 te

Parijs, waar hij o. a. zijn oratorium Joas liet uitvoeren en in vereeniging

met Méhul de opera Lasus et Lydie componeerde. Hij stierf 15 Dec. 1829

te Beunoy nabij Parijs.

Lenss (Heinrich), hoornist en altist, geb. 1793 te Berlijn, werd 1815

lid der koninklijke kapel aldaar en maakte langen tijd deel uit van het strijk-

quartet van Möser. Hij stierf 20 April 1856 te Berlijn. Twee klavier-

quartetten van hem zijn in druk verschenen.

Lentamente, Ital., langzaam, traag in de voordracht.

Lentando, Ital., vertragend, slepend, hetzelfde als rallentando.

LentO, Ital., langzaam, een beweging, die het midden houdt tusschen

Largo en Adagio. De uitdrukkingen Lento assai of Lento di molto

beteekenen zeer langzaam.

Lentz (Heinrich G er hard), klavierspeler, organist en componist, geb.

1764 te Keulen, maakte kunstreizen door Duitschland, Frankrijk en Engeland

en vestigde zich in den aanvang der 19e eeuw te Warschau, waar hij 1826

—

1831 leeraar aan het conservatorium werd en 21 Aug. 1839 stierf. Zijn cora-

positiën zijn in den stijl van Haydn geschreven.

Lenz (Leopold), zanger en liederencomponist, geb. omstreeks 1803 te

Berlijn, werd 1841 regisseur aan de koninklijke Opera te Munchen en 1846

leeraar aan het conservatorium aldaar. Hij stierf 19 Juli 1862 te Munchen.

Ongeveer 40 bundels liederen van hem zijn in druk verschenen.

Lenz (Wilhelm von), Russisch staatsraad en schrijver over muziek,

hoofdzakelijk bekend door zijn werk Beethoven et ses trois styles (Petersburg,

1853; Duitsche vertaling, 5 deelen, Kassei, 1855; tweede druk, Hamburg,

1860). In de H^eue Berliner Musiheitung van 1870—75 zijn vele artikelen

van hem opgenomen.

Lenzi (Garlo), Italiaansch organist, zangmeester en componist, geb. 11

I
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Juli 1735 te Azzone, was kapelmeester aan de kerk Santa Maria mag-

gi ore te Bergamo, waar hij 23 Maart 1803 stierf. Onder zijn leerlingen

bevinden zich vele uitstekende zangers.

Leo (J o h a n n C h r i s t o p h) , orgel- en klaviermaker, leefde in de tweede

helft der 17e eeuw te Augsburg. Ook zijn zoon, Johann Christoph,

geb. 1736 te Augsburg, was een gunstig bekend instrumentenmaker.

Leo (Leonardo), geb. 1694 te San Vito degli Schiavi in het

koninkrijk Napels, ontving zijn opleiding aan het conservatorio della

piëta de' Turchini aldaar en zette zijn studiën te Rome voort onder

leiding van Pi toni. Te Napels teruggekeerd, werd hij tweede kapelmeester

aan bovengenoemd conservatorium, 1716 organist aan de koninklijke kapel en

een jaar later kapelmeester aan de kerk Santa Maria della Solitaria.

Met zijn eerste opera, Sofonisbe, behaalde hij 1719 groot succes.. Later werd

hij directeur van het conservatorium San Onofrio te Napels, en de roem der

Napolitaansche school breidde zich door hem en zijn beroemde leerUngen

Pergolese, Jomelli, Piccini, Sacchini, Hasse, Traetta For-

nelli e. a. over geheel Europa uit. Hij stierf 1746. — L. behoorde tot de

grootste componisten van zijn tijd en werd, behalve door zijn 40 opera's, be-

roemd door zijn vele en schoone kerkmuziekstukken, als: vier cantates, vijf

Missen (een in den stijl van Palestri na, de anderen met orkestbegeleiding),

een Te Denm met orkest, vele Motetten, Responsoriën, Lamentatiën en Hal-

leluja's. Tot zijn voortreffelijkste werken behooren een achtstemmig Miserere

en een Ave Maria voor sopraan, strijkinstrumenten en orgel. Als componist

van instrumentale muziek is hij bekend door toccata's voor klavier, orgelfuga's

en violoncelconcerten. Voor het aan zijn leiding toevertrouwde conservatorium

schreef hij vele leerboeken. — L. was niet alleen een groot componist en leeraar,

maar ook een goed organist en voortreffelijk violoncellist. Hij behoorde tot

de eersten, die aan de violoncel een voorname plaats in het orkest toekenden

en de viola da gamba op den achtergrond schoven.

Léoiiard (Hubert), viohst en componist, geb. 7 April 1819 te Bellaire in Bel-

gië, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, maakte kunstreizen door

België, Duitschland en Zweden en werd 1848 in plaats van de B é r i o t leeraar in

het vioolspel aan het conservatoire te Brussel. Hij trad 1851 in het huwelijk met

de zangeres AntoniaSitcherdeMendi, geb. 20 Oct. 1827 te Talavera de la

Reina in Spanje, en maakte met haar reizen door Frankrijk, Nederland, Dene-

marken, Zweden, Noorwegen en Rusland. Tot 1866 bleef hij als leeraar aan het

conservatoire te Brussel verbonden en vestigde zich een jaar later te Parijs.

Zijn compositiën bestaan in concerten, phantasieën en andere stukken voor viool.

Leonardi (Antonio), Italiaansch toonkunstenaar, leefde in de tweede helft

der 15® eeuw te Pisa.
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Leonhard (Julius Emil), componist en klavierspeler, geb. 13 Juni 4810

te Luban in Silezië, vestigde zich 184!2 als muziekonderwijzer te Leipzig, werd

1852 leeraar aan het conservatorium van Munchen, 1859 aan dat van Dres-

den, en nam 1873 zijn ontslag. Onder zijn compositiën bevindt zich een

oratorium : Johannes der Tdufer.

Leoni (José Maria Martin s), Portugeesch muziekgeleerde, schreef:

Principios de musica t/ieorica et pratica^ para a instrucgao da musica de por-

tugueza (Lissabon, 1833).

Leoni (Leone), Italiaansch componist, geb. omstreeks 1560, was kapel-

meester aan de kathedraal te Vicenza. Hij behoorde tot de beroemde com-

ponisten, welke 1582 aan Palestrina een verzameling vijfstemmige psalmen

opdroegen. Hij heeft vele Motetten en Madrigalen in druk gegeven.

Lepine, Fransch orgelmaker uit de 18e eeuw, vervaardigde o. a. werken

voor de kerken te Narbonne, Montpellier en Toulouse.

Leplns (Gabriel), fluitvirtuoos en componist, geb. 1 Sept. 1807 te Rijs-

sel, gest. 1874 te Parijs.

Leprévost (Étienne Alexandre), componist, geb. 25 Nov. 1812 te

Treviso, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en werd orga-

nist aan de kerk St. Roch. Hij legde zich hoofdzakelijk op de kerkmuziek

toe en schreef vele Missen, Psalmen en Vespers. Een opera in één bedrijf:

Ie rêveur éveillé, werd 1848 in de Opéra comique vertoond. Hij stierf 19

Dec. 1874.

Leroy of Le Roy (Adrien), luitenist, componist, instrumentenmaker

en zanger aan de kapel van koning Hender ik II van Frankrijk, richtte

1550 een notendrukkerij op en gaf vele werken van hem en van andere com-

ponisten in het licht. Hij stierf omstreeks 1588.

Leroy Le Roy (Guillaume), zanger aan de kapel van LodewijkXII,

verliet 1530 Parijs en werd kapelmeester te Rouaan. Een vijfstemmig motet

van hem is opgenomen in de door Attaignaut uitgegeven verzameling Zii^r

septimns XXIII trimn, giiatuor, gm7igue et sex vociwi modulos etc. {Parijs, ib33).

Lesbio (Antonio Marques), Portugeesch componist, geb. 1630, gaf in

het tijdvak 1660—1708 vele zijner werken in het licht.

Leschetitzky (Th.), klavierspeler, geb. 1840 te Weenen, maakte vele

kunstreizen en werd, nadat hy 1864 te Londen groot succes had gehad, tot

leeraar aan het conservatorium te Petersburg benoemd. Tot zijn beste leer-

lingen behoort zijn echtgenoote, Annette Essipoff. Behalve eenige kla-

viercompositiën heeft hij een opera in één bedrijf geschreven, die 1867 te

Praag vertoond werd.

Lesfanris (Jean), muziektheoreticus, geb. 1808 te Saint-Esprit bij Bay-

onne, ontving zijn opleiding te Bordeaux en gaf de volgende werken in het
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licht : Origine de la gamme moderne^ Physiologie de la voix etc, Essais

d'Esthétiqjce en Eléments de VAcoustique musicale.

Leslie (Henry), Engelsch componist, geb. 16 Juni 1822 te Londen, werd

184/7 secretaris en 1855 orkestdirecteur der Philharmonic society. Een

jaar later richtte hij een zangvereeniging op, die naar hem genoemd werd.

Hij schreef vele instrumentale en vocale mviziek, o. a. een cantate : Holyrood,

twee oratoria: Judith en Emanuel^ en operette: Romanina.

Lessel (Franz), klavierspeler en componist, geb. omstreeks 1780 te War-

schau, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek en zette 1800 zijn

studiën te Weenen voort onder leiding van Haydn, wiens lievelingsleerling

hij was. Hij keerde 1810 naar Warschau terug, waar hij zich aan de com-

positie en aan het muziekonderwijs wijdde. Van zijn werken zijn in druk

verschenen : sonates en andere stukken voor klavier, een ouverture, een trio

en fluitsolo's.

Lessing (Gotthold Ephraim). Deze groote kunstgeleerde en hervormer

der Duitsche letterkunde, geb. 22 Jan. 1729 te Kamenz in Saksen, gest. 15

Febr. 1781 te Brunswijk, is op muzikaal gebied bekend door zijn verhande-

ling JJeber die musikalischen Zwischenspiele hei Sckauspielen (in de Hanibur-

gische Dramaturgie). Ook in zijn leerdicht Ueber die Kegeln der Wissenschaft

zum Yergnüge^i hesonders der Poesie und Musik komen opmerking over de

muziek voor.

Lessmaun (Otto), klavierspeler, organist en componist, geb. 30 Jan. 1844

te Rudersdorf bij Berlijn, ontving onderricht van A. G. Ritter, later van

Hans von Bulow en Fr. Kiel, werd 1866 leeraar aan het conservatorium

van Stern te Berlijn, vervolgens aan de klavierschool van Tausig aldaar, en

vesügde zich 1872 te Charlottenburg. Hij schreef opstellen over muziek in

verschillende tijdschriften.

Lesueur (Jean Frangois), componist, geb. 45 Februari 1760 te Drucat-

Plessiel bij Abbeville, was koorknaap aan de kathedraal van laatstgenoemde

plaats, later aan die van Amiens, werd 1776 muziekmeester aan de kathe-

draal te Séez en een half jaar later aan de kerk des Saints-Innocenste

Parijs. Tot 1781 bleef hij in de hoofdstad, waar hij zich ijverig op de be-

oefening der harmonie toelegde, en ging vervolgens als kerkkapelmeester naar

Dyon, twee jaren later naar Mans en van daar naar Tours. Te Parijs werd

hij 1784, nadat eenige zijner compositiên op een concert spirituel ten ge-

hoore waren gebracht, op aanbeveling van Grétry, Go ssec e. a., tot eersten

kapelmeester aan de kerk des Saint s-Innocen s en 1786 aan de Notre

Dame benoemd. Zijn in dien tijd gecomponeerde kerkmuziek maakte veel

opgang, doch werd door de kritiek als te theatraal afgekeurd. Hij verde-

digde zijn wijze van schrijven in twee werkjes: Essai de musioue sacrée {il81)
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en Exposé d'une musiqzie descriptive (1787). In het jaar 1788 legde hij zijn

post als kapelmeester aan de Notre Dame neder, bracht vier jaren op het

landgoed van een zijner vrienden door en keerde 1792 naar Parijs teruo-,

waar hij in het theater Feydeau zijn opera La caverne met groot succes

ten tooneele bracht. Minder gelukkig was hij met zijn 1794 opgevoerde

opera Faul et Virginie, doch zijn Télémaque, 1796 in de Groote Opera ver-

toond, bevestigde zijn roem. Bij de oprichting van het conservatoire werd hij

tot inspektor aan dat instituut benoemd en bewerkte met Méhul, Jianglé,

Gossec en Gatel de daar te gebruiken Principes élémentaires de m^isique

en Solféges. Tengevolge van onaangenaamheden 1802 in zijn betrekking ge-

schorst, werd hij 1804 als opvolger van Paisiello tot kapelmeester des

keizers benoemd en begon zijn ambt met het dirigeeren zijner opera Ossian

OU les lardes, met welke hij 's keizers gunst verwierf; Napoleon schonk hem

een gouden doos met het opschrift : L'empereur a Vauteur des Bardes. Bij

de Restauratie van 1814 verkreeg hij den titel van opperintendant der ko-

ninklijke kapel, welke betrekking hij tot 1830 bekleedde; 1813 was hij ook

lid der Académie en 1817 op nieuw leeraar aan het conservatoire gewor-

den. Na 1830 trok hij zich uit het openbare leven terug en stierf 6 Octo-

ber 1837 te Chaillot. Te Albelville werd 1852 een standbeeld voor hem op-

gericht. -- Tot L.'s leerlingen behoort Hector Berlioz.

Leutgel) of Leitgeb (Joseph), hoornist uit de tweede helft der 18e eeuw,

was lid der bisschoppelijke kapel te Salzburg en kwam te Weenen in kennis

met Mo z art, die 4 concerten, een quintet en een rondo voor hem schreef.

Hij stierf 27 Febr. 1811.

Leuthard (Johann Dan iel), violist, klavierspeler en componist, geb.

14 Juni 1706 te Heilsberg bij Rudolstadt, kwam 1730 in dienst van den

hertog van Weimar, 1735 van den erfprins van Rudolstadt. Eenige klavier-

stukken van hem zijn in druk verschenen.

Leutholdt (Johann Gottfried), blaasinstrumentenmaker in Saksen,

leefde in de tweede helft der 18e eeuw en was vooral wegens het vervaar-

digen van hoorns, trompetten en bazuinen beroemd. Hij schijnt omstreeks

1780 gestorven te zijn.

Leutner (Albert), componist, gest. 22 Mei 1871 te Berlijn, schreef vele

ouvertures, marschen, dansen en andere instrumentale muziek.

Levasseur (Nicolas Prosper), baszanger, geb. 9 Maart 1791 te Bres-

les in het departement de TOise, ontving zijn opleiding aan het conservatoire

te Parijs, zong 1813 voor het eerst in de Groote Opera, liet zich 1816 te

Londen hooren en werd, te Parijs teruggekeerd, in hetzelfde jaar aan de

Groote Opera verbonden. Daar hij aanvankelijk slechts kleine rollen verkreeg,

trad hij van de Opera terug en gaf met zijn vriend Po nc hard concerten.
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In het jaar 1822 maakte hij een kunstreis naar Italië, waar hijMeyerbeer

leerde kennen, die hem de baspartij in zijn opera Marglierita d'Anjouioever-

trouwde. Vervolgens zong hij gedurende vijf jaren aan de Italiaansche Opera

te Parijs. Rossini bewerkte, dat hij 1828 weder aan de Groote Opera

verbonden werd, waar L. in Le Comte Ory en Guillaume Teil grooten opgang

maakte, het meest echter als Bert ram in Robert le diahle,we\k^evo\M.e^ ev-

beer met het oog op hem geschreven had; ook als kardinaal Brogni in

la Juive was hij uitstekend. Gedurende twintig achtereenvolgende jaren bleef

hij aan de Groote Opera verbonden, trad na dien tijd nog slechts enkele ma-

len op, o. a. 1852 als Zacharie in Z^ Frophète, en wijdde zich in zijn

laatste levensjaren uitsluitend aan het zangonderwijs. Hij stierf 7 Dec. 1871

te Parijs. Sedert 1841 was hij leeraar aan het conservatoire.

Levasseur of Levassor (Pierre), zanger, bekend wegens zijn uitstekende

voordracht van parodieën en komieke gezangen, geb. 1808 te Fontainebleau,

gest. 14 Jan. 1870 te Parijs.

Levasseur (Ro salie), zangeres uit de tweede helft der 18e eeuw, was

van 1766 tot omstreeks 1785 aan de Groote Opera te Parijs verbonden en

behaalde in de opera's van Gluck groot succes. De meester vertrouwde haar

in zijn opera's Alceste en Iphigénie en Tauride de hoofdrollen toe.

Levasseur, bijgenaamd l'ainé, Fransch componist, leefde in de tweede

helft der 18e eeuw, schreef o. a. de muziek voor Le Sicilien ou l'Amour

peinire van Molière, welk stuk, tot opéra comique ingericht, 1780 voor

het hof te Versailles vertoond werd.

Lévêque of l'Evèque (Jean Guillaume), violist, geb. 1759 te Keulen

uit Fransche ouders, kwam reeds op zijn derde jaar te Parijs, ontving aldaar

onderricht in de muziek en maakte kunstreizen door Frankrijk, Duitschland,

Zwitserland en Hongarije. Hij was achtereenvolgens concertmeester van ver-

schillende Duitsche vorsten en stierf 1816 te Hanover. Zijn compositiën be-

staan in stukken voor viool.

Leveridg'e (Richard), Engelsch zanger, geb. 1670, was beroemd wegens

zijn fraaie basstem en zong tot 1730 in verschillende Engelsche en Italiaan-

sche opera's te Londen. Zijn stem was in laatstgenoemd jaar nog zoo schoon

en krachtig, dat hij voor 100 guinjes een weddingschap aanging, om met

lederen Engelschman die wilde een bassolo te zingen. Hij stierf 22 Maart

1758. Twee bundels liederen van hem zijn 1727 in druk verschenen.

Levi (Madame), geb. omstreeks 1715, bespeelde 1745 in het Concert

spirituel te Parijs de Basse de viole, welk instrument een zeer schoo

nen toon had. Zij schreef er ook eenige compositiën voor.

Levi (Hermann), klavierspeler en orkestdirecteur, geb. omstreeks 1840

ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig, was 1864—68 kapel-,

I

1
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meester aan de Hoogduilsclae Opera te Rotterdam, vervolgens tot 1872 liof-

kapelmeester te Karlsruhe en eindelijk te Munchen, in welke laatste betrek-

king hij nog heden werkzaam is. Van zijn compositiën is een klavierconcert

in druk verschenen.

Levi (Samuele), operacomponist, geb. 1813 te Venetië, ontving aldaar

zijn opleiding en schreef o. a. de opera's Iginia d^Asti, Ginevra degV Almieri

en Judith.

LCTi (Stefano), Italiaansch componist uit de eerste helft der 17e eeuw,

was organist aan de kerk San Blasio te Godogno en gaf 1647 te Milaan

eenige psalmen in het licht.

Levin, klaviervirtuoos, leerling van Hans von Bulow, is als muziek-

onderwijzer te Hamburg gevestigd.

Levis (Antonio), Italiaansch operacomponist, bevond zich 1788 te Novi

en schreef o. a. : La contadina in corte en Isalella e Rodrigo.

Lewandowski (Louis), componist, geb. 3 April 1823 te Wreschen in

Posen, ontving zijn opleiding te Berlijn en werd aldaar 1840 koordirecteur

aan de synagoge. Hij heeft vele Joodsche muziek gecomponeerd.

Lewandowski (Leopold), violist en componist, geb. in Polen, trad 1848

voor het eerst te Warschau op en maakte vervolgens een kunstreis naar het

buitenland. Een symphonie van hem werd 1856 te Berlijn uitgevoerd.

Lewinski (Ignace), klavierspeler en componist, geb. in de eerste helft

der 19e eeuw in Polen, gaf te Weenen, bij Wit zen dor f, vele klavierstuk-

ken in het licht.

Lewy (Eduard Constantin), hoornvirtuoos, geb. 3 Maart 1796 te

St. Avold in Lotharingen, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te

Parijs, trad 1812 in dienst bij het muziekcorps der Oude Garde en maakte

den slag van Waterloo mede. Door L ode wijk XVIII tot regimentskapel-

meester benoemd, bleef hij als zoodanig tot 1815 werkzaam, maakte vervol-

gens kunstreizen door Frankrijk en Zwitserland en werd 1822 door Kon-

radin Kreutzer als eerste hoornist aan de hofopera te Weenen benoemd
;

1834 verkreeg hij ook de betrekking van leeraar aan het conservatorium

aldaar en werd een jaar later solo-hoornist aan de keizerlijke kapel. Hij stierf

3 Juni 1846 te Weenen. — Van zijn kinderen zyn in de muzikale wereld

bekend: Karl, klavierspeler, die zich te Petersburg vestigde; Richard,

geb. 1830, hoornvirtuoos, die langen tijd aan het orkest der hofopera te

Weenen verbonden was en daar ter stede nog als leeraar in den zang werk-

zaam is, en Melanie, harpspeelster, die met Parish- Al vars in het

huwelijk trad en als diens weduwe 1857 stierf.

Lewy (Joseph Rudolph), hoornvirtuoos, broeder van den vorige, gelj.

1804, was 1819—-1822 hofmusicus te Stuttgart, later Hd van het opera-orkest
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te Weenen. Hij maakte i^roote kunstreizen en werd 1838 eerste hoornist

aan de koninklijke kapel te Dresden; 1851 verkreeg hij zijn pensioen. Duet-

ten voor hoorn en klavier zijn van hem in druk verschenen.

Leybach (Ignaz), klavierspeler en componist van salonmuziek, geb. te

Gambsheim aan den Beneden-Rijn, ontving onderricht van Pixis, Kalk-

brenner en Chopin, werd 1844 organist te Toulouse en vestigde zich

later te Parijs. Hij heeft over de 200 klavierstukken in het licht gegeven. 1

Leyser (Georg Siegmund), orgelmaker te Rothenburg aan de Tauber,

leefde op het einde der 17e eeuw.

L'Hóte (Léon Albert), violist en componist, geb. 21 Mei 1828 te Parijs,

werd solo-violist aan de Italiaansche Opera aldaar en schreef vele instrumen-

tale compositiën.

Lhuillier (Edmond), Fransch componist, geb. 1820, schreef vele operettes

en ongeveer 300 chansons.

LiaisOD, Fr., binding, boog, koppelteeken.

Liber (Anton .Toseph), componist, geb. d732 fe Sulzbach bij Regens-

burg, werd concertmeester van den vorst van Thurn en Taxis en stierf 1809
:

te Regensburg. Zijn Missen, symphonieën en concerten zijn in manuscript

gebleven.

Liber (Wolfgang), violist, zoon van den vorige, geb. 31 Oct. 1758 te

Donauwörth, werd 1779 Benedictijner-monnik in de abdij Michelfeld. Na de

opheffing van zijn klooster vestigde hij zich te Regensburg, waar hg 1817

nog in leven was. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek en vioolconcerten.

Liberati (Antonio), componist, geb. omstreeks 1630 te Foligno, was

een leerling van Gregorio Allegri en van Orazio Benevoli, werd

lid der kapel van keizer Ferdinand III te Weenen en later, 1661, zanger

aan de pauselijke kapel te Rome. Het jaar van zijn dood is onbekend, maar

hii leefde nog 1685. Zijn compositiën, meest allen in manuscript, bevinden

zich te Rome; eenige gedrukte psalmen komen voor in een 1683 door Coi-

fabri uitgegeven verzameling. Ook eenige geschriften zijn van hem bekend,!

o. a. : Epitome istorico della musica en Bagguaglio dello staio coro della ca-^

pella ponteficia, Lèttera scritta dal Signor Ant. Liberati etc. (Rome, 1684)

en Lettera sopra nn seguito di quinte (Rome, 1685).

Libert (Hen der ik), Nederlandsch orgelvirtuoos en componist, geb. in de

tweede helft der 16e eeuw te Groningen, was omstreeks 1620 organist aai

den Dom te Antwerpen. Van zijn compositiën kent men Cantiones sacrae ei

suavissimae cum voclbus quatuor et quinque compositae (Antwerpen, 1621).

Liberti (Vincenzo), Italiaansch componist, geb. te Spoleto in de tweede

helft der 16^ eeuw, schreef Madrigalen, die bijCampelli in druk verschenen.

Libon (Philippe), viool virtuoos, geb. 17 Aug. 1755 te Cadix, van Fran-
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sche ouders, was een leerling van Viotti, bij wien hij te Londen studeerde.

Hij werd 1796 solo-violist van den koning van Portugal, 179S kamermusicus

van den koning van Spanje, en ging 1800 naar Parijs, waar hij groote triom-

fen vierde en bij de hofkapel kwam. Hij stierf aldaar 5 Febr. 1838. Zyn

compositiën bestaan in vioolmuziek.

Lichner (Heinrich), componist, geb. 1829 in Silezië, vestigde zich als

muziekonderwijzer te Breslau, waar hij nog heden werkzaam is. Zijn com-

positiën bestaan in klavierstnkken en gezangen.

Liclitensteig'er (.Tohann Ernst), luitvirtuoos, was 1696—1718 lid der

kapel van den landgraaf van Hessen te Kassei.

Lichtenstein (Karl August Freiherr VOn), componist, zanger en

schrijver, geb. 8 Sept. 1767 te Lahm in Franken, schreef 1795 den tekst

en de muziek zijner eerste opera : Kfiall und Fall, in welke hij als zanger

optrad. Als intendant van het hoftheater des vorsten van Anhalt ging hij

1798 naar Dessau en deed aldaar veel tot verbetering van tooneel en orkest.

Toen het Dessauer operagezelschap 1800 een voorstelling te Leipzig gaf, was

men verbaasd over de voortreffelijkheid daarvan. In hetzelfde jaar begaf L.

zich naar Weenen, waar hij de leiding der hofopera op zich nam, werd 1811

directeur van het theater te Bamberg en ging 1822 als regisseur en lid der

generale muziekdirectie naar Berlijn. In 1832 op pensioen gesteld, stierf hij

10 Sept. 1845. Van zijn opera's zijn de volgende vertoond: Die steinerne

Brautj Batkmendi; Ende gut, Alles gut; Mitgefühl; Die Waldburg ; Der

Edelhnabe; Singethee und Liedertafel, Die deutscheti Herren von Nürnherg

en Trubsale eines Hof bankiers. Die Waldburg verwierf den bijval van K. M.

von Web er, die deze opera 1822 te Dresden ten tooneele bracht.

Lichtenthal (Peter), componist en schrijver over muziek, geb. 1780 te

Presburg, vestigde zich 1810 te Milaan en componeerde veel voor het Seal a-

tooneel aldaar. Zijn voornaamste werk is een Dizionario e bibliografia della

musica (4 deelen, Milaan, 1826; Fransche vertaUng: Parijs, 1836).

Lickl (Johann Georg), organist en componist, geb. 11 April 1769

te Kornneuburg in Beneden-Oostenrijk, componeerde vele opera's en

drama's voor het theater van Schika neder, werd 1805 koordirecteur aan

de hoofdkerk te Fünfkirchen in Hongarije en legde zich van dien tijd af

bijzonder toe op het componeeren van kerkmuziek. Hij stierf te Fünfkirchen

12 Mei 1843.

Lickl (Karl Georg), zoon van den vorige, geb. 28 Oct. 1801 te Wee-

nen, bespeelde met talent het klavier en de physharmonica en componeerde

voor beide instrumenten vele stukken. Hij stierf 3 Aug. 1877 te Weenen.

—

Zijn broeder, Aegidius Karl, geb. 1 Sept. 1803 te Weenen, sp3elde gui-

taar en klavier. Hij vestigde zich 1830 te Triest en stierf aldaar 22 Juli

IL
30
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1864. Onder zijn compositiën bevindt zich een komische opera: La disfida

di Barletto, welke te Weenen groeten opgang maakte.

Lidl (Anton), virtuoos op den baryton of devioloncelled'amour,

welk instrument hij ook verbeterde, werd 1740 te Weenen geb. en stierf

1789. Er zijn ongeveer 50 duetten, quartetten en quintetten voor strijkinstru-

menten van hem in druk verschenen.

Lidon (José), Spaansch componist, geb. 1752 te Bejar in Salamanca, werd

1808 kapelmeester te Madrid en stierf aldaar 11 Febr. 1827. Hij compo-

neerde veel kerkmuziek en een opera ; ook schreef hij een leerboek voor kla-

vier- en orgelspelers.

Lie (Erika), klavierspeelster, geb. 17 Jan. 1845 te Koningsvinger bij

Christiania, ontving het eerste onderricht in de muziek van Halfdan Kje-

rulf, zette 1861—66 te Berlijn haar studiën voort onder leiding van Kul-

lak en maakte vele kunstreizen door Duitschland, Engeland, Nederland en

Zweden.

Lié, Fr.; gebonden; dit woord komt zeldzamer voor, dan het Italiaansche

legato.

Liebe (Friedrich Wilhelm), klavierspeler en componist, geb. 1 4 Nov.

1802 te Wickerode bij Stolberg in Pruisen, ontving onderricht van J. N.

Hummel en werd organist te Quedlinburg, waar hij 27 Juni 1843 stierf.

Onder zijn compositiën bevindt zich het oratorium Die Beue des Petrus.

Liebe (E du ar d), klavierspeler en componist, geb. 19 Nov. 1819 te Maag-

denburg, ontving onderricht van Spohr en werd 1844 muziekdirecteur te

Goblenz, 1846 te Worms en 1850 te Straatsburg. Eindelijk vestigde hij zich

als muziekonderwijzer te Londen. Van zijn compositiën zijn mannenkoren en

klavierstukken in druk verschenen.

Liebel (Wilhelm), fabrikant van houten blaasinstrumenten, geb. 1792 te

Adorf in het Voigtland, richtte een fabriek te Dresden op, waar hij 1873 stierf.

Zijn instrumenten waren, zelfs aan gene zijde van den oceaan, zeer gezocht.

Liebesgeige, Hoogd., z. yiole d'amour.

Liebeskiad (Georg Gotthelf), fluitvirtuoos, geb. 22 Nov. 1732 te

Altenburg, was een leerling van Quantz, werd 1759 lid der kapel van

den markgraaf van Bayreuth en stierf 1800 te Anspach. — Ook zijn zoon,

Johann Heinrich L.
,

geb. 1768 te Bayreuth, was een verdienstelijk flui-

tist. Hij schreef o. a. een verhandeling Oeher die Natur und das Tonspiel

der deutschen Flöte.

Liebich (Gottfried Siegmund), componist, geb. 22 Juli 1672 te Fran-

kenberg in Meissen, gest. 1 Juni 1727 als kapelmeester van den graaf van,

Reuss. Van zijn compositiën kent men een jaargang eenstemmige gezangen

met begeleiding van twee violen, twee alten en generalen bas, alsmede een
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jaargang gezangen voor vier stemmen met begeleiding van verscheiden

instrumenten.

Liebig (Karl), stichter der volksconcerten voor klassieke muziek te Ber-

lijn, geb. 25 Juli 1808 te Schwedt a. d. O., ontving zijn opleiding als staf-

muzikant in Pruisischen dienst. Hij richtte 1843 een eigen orkest op dat

weldra gunstig bekend werd, en verkreeg 1860 den titel van koninklijk mu-
ziekdirecteur. Hij stierf 6 Oct. 1872 te Berlijn.

Lieblich, Hoogd., z. liefelijk.

Lied, Ned., Hoogd.; een voor den zang bestemd gedicht, waarin de dich-

ter een enkel bepaald gevoel in regelmatige strophen uitdrukt. Het behoort

tot die dichtwijzen, die de aloude gemeenschap der poêzij met zang en dans

niet verloochenen. ïZoo wendt het Lied," zegt Dr. W. G. Brill in zijn

Nederlandsche spraaUeer, ^bestemd om het volk in den mond «^eo-even te

worden, het refrein aan, hoe moeilijk het ook zij door kunst na te maken

wat de zang en dans des volks soms vrij gelukkig van zelve vindt." Men
is het er vrij algemeen over eens, dat oorspronkelijk het lyrische gedicht en

de muzikale compositie in vinding en uitvoering een waren, m. a. w. dat het

gedicht op tonen geïmproviseerd werd. Van lieverlede werden, vooral ten-

gevolge van de uitbreiding der schrijf- en eindelijk der drukkunst, beide dee-

len van het lied van elkander gescheiden. De vormen van gedicht en muziek

werden te ingewikkeld, dan dat beiden, als vroeger, te gelijk zouden kunnen

ontstaan ; zij moesten eerst met elkander in verbinding gebracht worden,

wilde men de oorspronkelijke eenheid van het lied weder herstellen.

Het lied is het eerst als volkslied (z. dit) bekend geweest en vooral

door de Germaansche volken tot ontwikkeUng gebracht. Sedert den aanvang

dezer eeuw is echter het volkslied meer en meer op den achtergrond ge-

schoven en vervangen door het kunstlied, bij hetwelk de begeleiding een

groote rol speelt. Duitschlands toondichters hebben op dit gebied onverwelk-

baren roem verworven. Componisten als Haydn, Mozart, Beethoven,

Reichardt, Schultz, Himmel, Gonr. Kreutzer en Karl Maria

von Weber brachten het hunne bij tot de ontwikkehng van het kunstlied;

doch het meest beroemd werden in dat opzicht Franz Schubert, Men-

delssohn en Robert Schumann, onder wiens handen de begeleiding

steeds rijker en schitterender werd. Na hen hebben vooral Robert Franz,

Brahms, Jensen, Liszt en Rubinstein op het gebied van liederen uit-

gemunt. Van de Nederlandsche componisten, die zich met uitstekend gevolg

op het componeeren van liederen toegelegd hebben, verdienen bijzondere ver-

melding Hol, Nicolaï en Verhulst.

Liedform, Hoogd.; z. LiEDVORM.

Liederkreis, Liedercyclas of LiederreUie, Hoogd., een reeks hederen op

30*
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een en hetzelfde onderwerp belrekking hebbende. Het woord komt het eerst

voor op de verzameling An die ferne Geliehte^ van Beethoven (1816).

Later schreef Sc hu bert den cyclus Die schone MüUerin, Schumann den

Bichierliehe en Frauenliebe und Lehen. De meeste eenheid heerscht in de

verzameling An die ferne GelieMe : de liederen veranderen van tempo, maar

gaan zonder ophouden in elkaar over, en het motief van het eerste lied keert

in het laatste terug en sluit den cirkel.

Liederspie], floogd. ; vaudeville, Fr. ; een tooneelstukje met zang. Het

onderscheidt zich van de zoogenaamde operette daardoor, dat de zangstuk-

ken, die het bevat, in algemeen bekende, of in zeer bevattelijke nieuwe wijzen,

voor slechts één of weinige stemmen, bestaan. De eerste die het Lieder-

spi el in Duitschland invoerde, was Rei

c

hardt, die 1800 de muziek voor

een dergelijk werk, getiteld Liebe und Treue^ vervaardigde. Na hem hebben

vooral Himmel {Fanckon)^ Lort zing [Der Pole und sein Kind) en Eb er-

wei n (^Der alte Feldherr en Lenore) goede stukken in dat genre geleverd.

Mendelssohn noemt ook zijn Heimkehr aus der Fremde een L i e d e r-

spiel; bij hem echter heeft het woord een uitgebreider beteekenis.

Liedertafel, Ned., Hoogd. ; een vereeniging tot beoefening van den mannen-

zang. Een soortgelijke vereeniging bestond reeds 1673 te Greiffenberg in

Pommeren ; zij schijnt echter niet veel invloed op den mannenzang uitge-

oefend te hebben, althans er kwamen voorloopig geen andere vereenigingen

van dien aard. Eerst in den aanvang der 19e eeuw kwam de Liedertafel

weder voor den dag. In het jaar 1808 namelijk wist de toenmalige direc-

teur der Singacademie te Berlijn, C. F. Zei ter, 24 zangers te bewegen,

om op bepaalde avonden bijeen te komen, zich om een tafel te scharen en

door henzelven gedichte en gecomponeerde liederen voor te dragen. Elk lid

der vereeniging moest een muziekboekje bij zich dragen, in hetwelk de goed-

gekeurde liederen opgeteekend werden. De politieke omstandigheden van dien

tijd brachten mede, dat krijgs- en vrij heidsliederen daarbij een groote rol

speelden. Eenige jaren later werden ook te Frankfort a. d. M., te Leipzig

en te Dessau liedertafels opgericht, en na den bevrijdingsoorlog van 1813 ont-

stonden zij in vele andere Duitsche steden. Componisten als K. M. v o n

Web er, Bern. Klein en Kar 1 Lö we schreven vele uitmuntende gezan-

gen voor de nieuwe vereenigingen, en vooral het door eerstgenoemde gecom-

poneerde Leier und Schwert behoorde langen tijd tot de geliefkoosde stukken.

Van lieverlede ging het oorspronkelijk karakter dier vereenigingen verloren, en

uit de liedertafels ontstonden mannenzangvereenigingen. Dezen bepaalden

zich niet, als vroeger de liedertafels, tot het uitvoeren van zangstukken voor

onderling genoegen, maar stelden zich ten doel, deu mannenzang in ruimer

kring bekend te maken; te dien einde gaven zij groote uitvoeringen, waarop
j

)

i
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behoorlijk ingestudeerde zangstukken, met of zonder begeleiding, ten gehoore

gebracht werden. Een dergelijke mannenzangvereeniging werd 1845teWee-

nen door Dr. A. Schmidt, later een te Keulen door Franz Weber,

opgericht, en op het oogenblik is er geen stad in Duitschland, die niet een

of meer mannenzangvereenigingen bezit.

De oudste liedertafels in ons vaderland zijn Caecilia te 's Hage en

Zang en Vriendschap te Haarlem; beide werden in het jaar 1830 op-

gericht. Eenige jaren later ontstonden er ook in andere steden van ons land

;

o. a. te Amsterdam: Eutonia (1839), Euterpe (1849), Amstels Man-

nenkoor (1851) en Oefening baart Kunst (1854); te Rotterdam : A m-

phion (1847), Rotte's Mannenkoor (1854) en Rotterdamsch e

Liedertafel; te Utrecht: Aurora (1845) en Mannenzangvereeni-

ging (1850); te 's Hertogenbosch : Oefening en Uitspanning (1844);

te Groningen: Gruno (1853); te Hoorn: Sappho (1851). De meeste dezer

liedertafels, of mannenzangvereenigingen , zooals zij later genoemd

werden, bestaan heden nog. Op het oogenblik telt ons land acht en tachtig

dergelijke vereenigingen, die nader omschreven zijn in den Zangers Almanak

voor het jaar 1882 (Amsterdam, Tj. van Holkema); daarvan behooren

twee en dertig tot het 1853 opgerichte Nederlandsch Nationaal Zan-

gersverbond, dat onder bescherming van Z. M. koning Willem III

staat en om de twee jaren een groot zangersfeest geeft. Het 16e zangers-

feest zal 1883 te Rotterdam gehouden worden, onder leiding der aldaar ge-

vestigde vereeniging A m p h i o n.

Lier, Ned. ; leier [Bauernleier)^ Hoogd.; vielle, Fr.; lira rustica,

Ital. ; HURDY GURDY, Eng.; een instrument met 2 tot 4 darmsnaren en 12

toetsen, die met de rechterhand bespeeld worden, terwijl de linker een houten

schijf ronddraait, die de snaren in trilling brengt, en tevens een onverander-

lijken bas doet brommen. Men verwarre dit instrument niet met de antieke

Lyra (z. dit). — In de middeneeuwen was de lier in Frankrijk bekend onder

den naam van chifonie. Aanvankelijk een instrument voor bedelaars en

blinden, kwam het ten tijde van Hender ik III ten hove, en onder Lode-

wijk XIV lieten zich twee liervirtuozen, Janot en La Rose,hooren. Maar

vooral in de 18e eeuw geraakte het instrument en vogiie, nadat de inslru-

mentenmaker Rat on te Versailles de constructie verbeterd en den toonomvang

uitgebreid had. Daptiste, Roismortier, Chédeville, Ch. Baton,

Buterne en Ravet componeerden er sonates en duetten voor, en Bouin

en Corrette schreven liermelhodes. Tn onzen tijd wordt de lier slechts

bespeeld door rondreizende muzikanten. — In het Museum van hel Parijzer

conservatoire zijn verschillende modellen van lieren voorhanden.

Lieto, Ital., vroolijk, lustig voor te dragen.
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Li^tO, Ital., Z. LEGATO.

Li^atnra, Ital., binding, verbinding, boogje, koppelteeken. Dit woord drukt

ten eerste de verbinding uit van twee of meer noten van gelijke toonhoogte,

die als één noot aangehouden worden. De verbinding wordt door een boogje

aangeduid en komt vooral dan voor, wanneer de eene noot op het einde eener

maat, de andere in het begin der volgende staat. — De oude schrijvers ver-

staan onder ligatura ook de voordracht van vele noten op één lettergreep,

hetgeen door een eigenaardige verbinding der zwarte (koraal-) noten uitge-

drukt werd. — In de mensurale muziek heette L. de verbinding van twee

of meer noten, die elk volgens haar gedaante, soort en getal in een door be-

paalde regelen vastgestelde verhouding tot elkander stonden. — Uitvoerige

mededeelingen aangaande de Ligatura vindt men o. a. bij Am bros {Ge-

sch. der Musik, II), Bellermann (Die Mensuralnoten und Tahtzeichen des

15. und 16. Jakrhmderts) en Grove {Dictionary of Music and Musicians).

Lig'neum psalterium, Lat., hout- en stroo-instrument.

Lig-ou (Pierre), componist, geb. 1749 te Avignon, werd 4769 organist

te Alais en bekleedde die betrekking tot zijn dood, omstreeks 1820. Van

zijn compositiën hebben vooral twee komische opera's: Argent fait tout en

Les deux aveugles de Franconville, in Frankrijk opgang gemaakt.

Lille (Rouget de), z. rouget.

LillO (Giuseppe), operacomponist, geb. 26 Febr. 1814 te Galatina in

Napels, liet in de jaren 1836—43 in verschillende steden van Italië opera's

van zich opvoeren.

Lima (Jeronymo Franzisco de), Portugeesch componist, studeerde 1760

op kosten zijner regeering in Italië en componeerde na zijn terugkomst in zijn

vaderland vijf opera's, die hem beroemd maakten. Hij stierf 1822. — Zijn

broeder, Braz Franzisko, was muziekonderwijzer aan een seminarium.

Limma (van het Grieksche Xelfifia, rest, overblijfsel), een interval, dat

wegens zijn geringen omvang wel is waar in de praktijk niet voorkomt, maar

in de theorie bij de mathematische berekeningen der onderscheiden toonver-

houdingen van groot gewicht is. Bij de oude Grieken heette L. ook een

pauze, die bij sommige versmaten noodzakelijk was, ten einde den rhythmus

niet te onderbreken.

Limmer (Franz), vioHst, klavierspeler en componist, geb. omstreeks 1795

te Weenen, is hoofdzakelijk door zijn kamermuziek bekend geworden.

Limuander de Meuwenliove (Armand Marie), componist, geb. 22

Mei 1814 te Gent, ontving het eerste onderricht in de muziek te St. Acheul,

van Cornette, den lateren koordirecteur aan de Opéra comique te Pa-

rijs, en kwam 1828 in het Jezuïeten- collegie te Freiburg in Zwitserland, waar

hij zijn wetenschappelijke opleiding ontving en zijn muzieksludiën bij pater
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Lambillotte voortzette. Omstreeks 1835 in België teruggekeerd, vestigde hij

zich te Mechelen en richtte aldaar een zangvereeniging op, die onder zijn lei-

ding groote vorderingen maakte en vele zijner zangcompositiën ten gehoore

bracht. Later vatte hij het besluit op, zich met ijver op het componeeren

van dramatische muziek toe te leggen en begaf zich 1845 naar Parijs, waar

nog in hetzelfde jaar fragmenten zijner opera Les druides in het conservatoire

uitgevoerd werden. Zijn opera Les Monténégrins werd 1849 voor het eerst

met groot succes in de Opéra comique vertoond, en 1851 verscheen in

denzelfden schouwburg he chdteau de la Barhe-lleue van hem ten tooneele.

Laatstgenoemd werk maakte echter niet veel opgang, en nog minder was dit

het geval met Le MaUre chanteur (1853). Doch met Yvonne (1859) hand-

haafde hij zijn ouden roem. — Van L.'s overige compositiën verdienen ver-

melding een symphonie, getiteld : La fin des moissons, vele kerkmuziekstukken,

nationale cantates en kamermuziek.

Limpiis (Richard), organist, geb. 10 Sept. 1824, ontving zijn opleiding

aan de Royal Academy of Music en was achtereenvolgens aan verschil-

lende kerken, het laatst aan de St. Michael-kerk, als organist verbonden.

Hij was de stichter van het College of organists. De datum van zijn

dood is 15 Maart 1875.

Linarolli (Venturi), violenmaker, leefde omstreeks 1520 te Venetië.

Lincke of Linke (Joseph), violoncellist en componist, geb. 8 Juni 1783

te Trachenberg in Pruisisch Silezië, ontving reeds op zeer jeugdigen leeftijd

onderricht in het viool- en violoncelspel en werd 1800 eerste violoncellist aan

den schouwburg te Breslau, aan welken K. M. von W^eber destijds kapel-

meester was. Hij ging 1808 naar Weenen en werd aldaar door prins Ra-

soumowsky geëngageerd voor diens quartet, in hetwelk Schuppanzigh

eerste viool, de prins tweede, en Weiss alt speelden. In dat vorstelijk huis

leerde hij Beethoven kennen, die zeer met zijn spel ingenomen was. De

meester componeerde de twee violoncelsonates op. 102, toen hij en L. te

zamen bij gravin Erdödy logeerden (1815). Later ging L. als kamervir-

tuoos van genoemde gravin naar Pancovecz bij Agram, werd 1818 eerste

violoncellist aan het theater an der Wien en 1831 aan de Groote Opera

te Weenen. Hij stierf aldaar 26 Maart 1837. — Van zijn compositiën voor

violoncel zijn er slechts drie in druk verschenen.

Lind (Jenny), een der grootste zangeressen dezer eeuw, geb. 8 Oclober

1820 te Stockholm, toonde reeds op jeugdigen leeftijd, een zeer schoone stem

te bezitten.] |Het eerste onderricht in den zang ontving zij op de muziek-

school van het hoftheater in haar geboortestad, waar zij Grölius en Berg

tot leermeesters had. Ter zelfder plaatse trad zij 1838 voor het eerst op,

en wel als Agathe in Ler Freischütz, later ook als Alice in Roleri le
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diahle en in den titelrol van La Vesiale. De buitengewone opgang, dien

zij reeds toen te Stociiholm maakte, spoorde haai' aan, haar zangstudiën bij

een beroemd meester voort te zetten. Te dien einde begaf zij zich 1841

naar Parijs, waar zij onderricht nam bij Manu el Ga re ia en éénmaal in de

Groote Opera zong, doch zonder veel succes. Me ij er beer echter, die haar

bij die gelegenheid voor het eerst hoorde, was verrukt van haar zang en

voorspelde haar een schoone toekomst. Met hem ging zij IS-i^ naar Berlijn,

waar zij de Duitsche taal leerde en 1844 aan de koninklijke Opera verbon-

den werd, nadat zij in hetzelfde jaar te Stockholm bij de feesten ter gelegen-

heid der kroning van Oscar I had medegewerkt. Als Norma trad zij het

eerst te Berlijn op en behaalde, zoowel in die opera, als in Meyerbeer's

Feldlager in Schlesien^ groot succes. Niet minder groote triomfen vierde zij

te Hamburg, Cublenz, Keulen, Leipzig en Weenen. In het voorjaar van 1847

zong zij voor de eerste maal te Londen, waar zij het publiek als het ware

electiiseerde. Van het eerste oogenblik, dat zij als Alice optrad, tot aan

het einde van het seizoen, sprak het Engelsche publiek over niets anders, dan

over de nieuwe Alice, de nieuwe Somnambule, de nieuwe Marie (in

Donizetti's opera). Boekdeelen zou men kunnen vullen met beschrijvingen

van de buitensporigheden van het publiek. Zelden of nooit had men te Lon-

den tooneelen bijgewoond, als die, welke aan de deur van Her Majesty's

T heat re voorvielen, wanneer de Zweedsche Nachtegaal optrad. Men vocht

uren lang om de plaatsen, die tegen fabelachtig hooge sommen verkocht

werden, en dames, die niet tot de zaal konden doordringen bleven op de

stoep van het gebouw zitten, om toch in de nabijheid der gevierde kunste-

nares te zijn. Jenny L. was in die dagen in haar schoonste periode. Haar

stem, die een omvang had van d' tot d'" of e'", was helder, schitterend

en tevens bijzonder sympathiek. Het hooge register was krachtiger en reiner

dan het lage, doch tengevolge van aanhoudende studiën had zij beide registers

in volkomen harmonie weten te brengen. Zij had ook een buitengewoon

ontwikkelden »langen adem," welke haar in staat stelde, om lange en moei-

lijke passages gemakkelijk uit te voeren en dezelfde kwaliteit van geluid te

behouden tot in het fijnste piamssimo. Haar voordracht was grootsch en

schitterend en buitengewoon smaakvol. De grootste meesters waren verrukt

van haar.

Ook in het opera-seizoen der jaren 1848 en 1849 zong JennyL., die het

overige gedeelte van het jaar te Stockholm doorbracht, te Londen, doch be-

sloot in laatstgenoemd jaar, het tooneel vaarwel te zeggen en zich tot het

zingen op concerten te bepalen. Een jaar later sloot zij met Barnum een

contract, om een kunstreis door Amerika te maken. Julius Benedict

was op die reis haar begeleider. Onbeschrijfelijk waren de triomfen, die zij in
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de Vereenigde Staten vierde, en fabelachtig hoog de sommen, die zij er ver-

diende. Na een tweejarig verblijf in Amerika en nadat zij 1852 te Boston

met den klavierspeler Otto Goldschraidt in het huwelijk was getreden,

keerde zij naar Europa terug, maakte vervolgens kunstreizen door Nederland,

Duitschland en Zweden, en zong herhaalde malen op groote muziekfeesten in

Engeland. Het echtpaar vestigde zich metterwoon eerst te Dresden, vervol-

gens te Wiesbaden, 1869 te Hamburg en 1870 te Londen. In laatstgenoemd

jaar, op het muziekfeest te Dusseldorp, liet Jenny L. zich voor het laatst

in het openbaar hooren, en wel in het oratorium liuth van haar echtgenoot.

Op het oogenblik leeft zij, algemeen geacht, te Londen. — Bekend is de wel-

dadigheidszin dezer groote zangeres. Een gro')t deel der in Amerika door

haar verdiende schatten schonk zij aan liefdadige inrichtingen. Zoo besteedde

zij een som van 250,000 gulden voor de oprichting van armenscholen in

Zweden. Tijdens haar verblijf hier te lande droeg zij bij tot de oprichting

der maatschappij De Toekomst te 's Hage, welk feit bij gelegenheid van

het 25-jarig bestaan dier maatschappij herdacht werd in de cantate Ve

Ziveedsche Nachtegaal van Nicolaï.

Lindblad (Adolf Fredrick), componist, geb. 1804 nabij Stockholm,

ontving onderricht in de muziek van Zelter te Berlijn en vestigde zich 1835

als muziekonderwijzer te Stockholm, waar hij 1878 stierf. L. heeft eenige

instrumentale muziekstukken geschreven, o. a. een symphonie, welke 1839

onder Mendelssohn's leiding in het Gewandhaus te Leipzig werd uitgevoerd.

Doch het meest bekend werd hij door zijn Zweedsche liederen, die door

Jenny Lind in Duitschland bekend gemaakt werden en zekere populariteit

verkregen. Onder zijn overige werken bevindt zich ook een opera, getiteld:

Frondörörne.

Lindeman (01e Anders), Noorsch componist, geb. 1768, ontving Ie

Kopenhagen van Wernicke, een leerhng van Kirnberger, onderricht in het

klavierspel en het contrapunt en werd organist te Drontheim, welke betrek-

king hij gedurende vijftig jaren vervulde. Hij stierf omstreeks 1855. Kia-

vierstukken van hem zijn opgenomen in de verzameling Trésor des pianistes

van Farrenc te Parijs.

Lindeniann (Johann), componist, was omstreeks 1570 cantor te Gotha

en stierf aldaar 1630. Hij liet drie verzamelingen vijfsteramige motetten na,

getiteld: Decades amorum Jilii Bei (Erfurt, 1594, 1596 en 1598).

Linden (Gom el is van der), klavierspeler en componist, geb. 24 Aug.

1839 te Dordrecht, ontving zijn opleiding van Böhme en Kwast, maakte

een kunstreis naar Brussel, Luik en Parijs en vestigde zich 1862 als muziek-

onderwijzer in zijn geboortestad, waar hij later ook directeur van verschillende

muziekgezelschappen werd en veel bijbracht tot den bloei der Nederland-
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sche Toonkunstenaars vereenigin g. Zijn werken bestaan volgens de

Lijst der compositiën van leden dier vereeniging in vijf ouvertures, een Lied

zonder woorden voor orkest, drie gezangen voor gemengd koor zonder bege-

leiding, twee cantates voor mannenkoor met orkest, zes liederen voor man-

nenkoor, liederen voor verschillende stemmen met klavierbegeleiding, twee

zangspelen: Teniers en Catharina en Lamhert, en een groot aantal arrange-

menten voor harmonie-orkest.

Lindenau (Leopold), violist en componist, geb. 1806 te Hamburg, was

een leerling van Spohr en een vriend uit de jeugd van Mendelssohn.

Door goede orkestcompositiën en liederen is hij ook buiten zijn vaderstad be-

kend geworden. Hij stierf 1859 te Hamburg.

Lindley (Robert), violoncellist, geb. 4 Maart 1776 te Rotherham in

Yorkshire, werkte eenigen tijd in het orkest van den schouwburg te Rrighton

mede en volgde 1794 Sper at i op als eerste violoncellist aan de koninklijke

Opera te Londen, welke betrekking hij tot 1851 vervulde. Hij stierf 13 Juni

1855. — Zijn zoon, William L.
,

geb. 1802, gest. 12 Aug. 1869 te Man-

chester, was ook een goed violoncellist en bekleedde een plaats, in de beste

orkesten te Londen.

Lindner (Adolph), hoornvirtuoos, geb. 1810 te Lobenstein in het vorsten-

dom Reuss, reisde als solo-hoornist met de kapel van Gungl, werd 1846

lid van het schouwburgorkest te Potsdam, maakte 1848 een groote kunstreis

door Duitschland, Nederland en Italië en werd 1854 eerste hoornist aan het

Gewandhaus-orkest te Leipzig. Men roemde zijn schoenen toon en zijn

buitengewone techniek. Hij stierf 20 April 1867.

Lindner (E 1 i a s) , organist en orgelbouwer, leefde omstreeks 1730 te Freiberg.

Lindner (Ernst Otto), schrijver over muziek, geb. 1820 te Breslau,

gest. 7 Aug. 1867 te Beilijn, is bekend door de volgende geschriften : jï/(?j/^/"-

heers Prophet als Kunstwerk leurtheilt {^ 850) ; Die erste stekende deutsche

Oper (1855); Zur Tonkunst (1864) en GeschicJite des deutscken Liedes (iSli).

Lindner of Lintner (Franz), componist en schrijver over muziek, geb.

1736 te Plinkau in Bohème, werd 1760 organist te Grüssau en stierf 12

Sept. 1793. Behalve eenige bundels liederen zijn van hem geschriften over

het orgel in druk verschenen.

Lindner (Friedrich), componist, geb. 1540 te Liegnitz, werd 1574

cantor aan de Aegidius-kerk te Neurenberg en stiei'f in den aanvang der

17e eeuw. Hij gaf in het licht: Canüones sacrae (Neurenberg, 1585 en

1588); vijfstemmige Missen (ibid., 1591); Gemma musicalis (ibid., 1588

—

1590); Collorarium cantïonum sacrarïim (ibid., 1590), en Magnificat etc.

(ibid., 1585).

Lindner (Friedrich), violist en clarinettist, geb. 5 JuH 1798 te Des-
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sau, stierf aldaar 1 Aug. 1846 als concertmeester. Hij heeft vele stukken

voor viool en voor blaasinstrumenten gecomponeerd,

Lindner (Roderich August), violoncellist, zoon van den vorige, geb.

29 Oct. 1820 te Dessau, werd reeds 1837 lid der koninklijke kapel te Han-

over. Hij heeft vele concert- en salonstukken voor violoncel gecomponeerd.

Lindner (Johann Joseph Friedrich), fluitvirtuoos, geb. 1730 te

Weickersheim in Franken, was een der beste leerlingen van Quant z en werd

1750 lid der koninklijke kapel te Berlijn. Hij stierf omstreeks 1790.

Lindpaintner (Peter Joseph von), componist, geb. 8 Dec. 1791 te

Coblenz, waar zijn vader, Jacob L., tenorist in dienst van den keurvorst

Cl e mens Wenceslaus van Trier was. Hij ontving te Augsburg les in

het viool- en klavierspel en in het contrapunt, ging vervolgens naar Munchen,

waar hij zijn studiën onder leiding van Winter voortzette, en werd 1812

directeur aan het Isarth or-theater aldaar. Deze betrekking bekleedde hij

tot 1819, toen hij koninklijk kapelmeester te Stuttgart werd. Tot aan zijn

dood bleef hij als zoodanig werkzaam. Hij stierf 21 Aug. 1856 te Nonnen-

horn aan de Bodensee. Zijn kapel was onder zijn leiding een der beste van

Europa geworden, en Mendelssohn verklaarde, dat hij geen beter orkest-

directeur kende, dan L. Als componist kan hij wel is waar niet tot de

groote meesters gerekend worden, maar toch heeft hij zich vooral ten op-

zichte der instrumentale muziek zeer verdienstelijk gemaakt, en vele zijner

compositiën hebben zekere populariteit verkregen. Zij bestaan in 28 opera's,

3 balletten, 5 melodrama's, vele cantates, 6 Missen, een Stahat Mater, meer

dan 50 liederen; voorts in symphonieën, ouvertures, concerten, phantasieën,

trio's en quartetten voor verschillende instrumenten. Ook bestaat er van hem

een herinstrumentatie van Handels Judas Maccabaeus. Tot zijn beste wer-

ken behooren eenige zijner symphonieën, de opera's Der Vampyr en Lichten-

stein, het ballet Joko, de muziek voor Goethe's i^aw*^ en voor Sch iller's i/ie</

von der Glocke en de liederen Roland en Die Faknenwacht.

Ling (William), Engelsch fluitist en klavierspeler, leefde omstreeks 1790

als muziekonderwijzer te Londen, waar eenige compositiën van hem in druk

verschenen zijn. •

Lin^iardi (Giacomo en Luigi), orgelbouwers te Pavia. De eerste is

geb. 16 April 1811, de tweede 2 JuH 1814. Zij hebben in Italië en Frank-

rijk meer dan 120 orgels vervaardigd.

Ling'ke (Georg Friedrich), muziekgeleerde, leefde in het midden der

18e eeuw te Dresden. Men kent van hem de volgende werken: Intervall-

tahelle (1744), Die Siize der munJcalischen Hauptsatze in einer harten und

weichen Tonart (1766) en Kurze MusiUehre (1779).

Lingke (Johann Theodor), uitvinder der Staalharmonica, geb. 20
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Nov. 1720 te Torgau, waar hij magister en superintendent was, gest. 10

April 1802.

Linie, z. notenlijn.

Link (Friedrich), componist, geb. 1 Dec. 1841 te Obernhain in Nas-

sau, studeerde 1865 aan het conservatorium te Leipzig en werd na voltooiing

zijner studiën organist te Wettingen in Zwitserland. Van zijn compositiën

zijn stukken voor violoncel en voor klavier, alsmede liederen in druk verschenen.

Linke, z. lincke.

Linley (Francis), blindgeboren organist, geb. 1774 te Doncaster in En-

geland, was eerst aan de St. Jacobs-kapel te Pentonville verbonden en nam

later den muziekhandel van Bland te Holborn over; doch daar zijn zaak

niet bloeide, begaf hij zich naar Amerika, waar zijn orgelspel op hoogen prijs

gesteld werd. Hij keerde 1799 naar Engeland terug en stierf een jaar later.

Zijn compositiën bestaan in liederen, klavier- en orgelstukken en in een leer-

boek voor orgel.

Linley (Thomas), geb. omstreeks 1725 te Wells in Engeland, studeerde

onder leiding van Thomas Ghilcot, organist te Bath, in welke plaats hij

zich als zangmeester vestigde. Met zijn zoon Thomas componeerde hij 1775

de muziek voor The Duenna van zijn schoonzoon Sheridan en werd een

jaar later ondernemer van het theater Drury Lane te Londen, voor het-

welk hij vele dramatische muziek schreef. Hij stierf 19 Nov. 1795. Men

telt hem onder de beste componisten, dië Engeland opgeleverd heeft.

Linley (Eliza Ann), zangeres, dochter van de vorige, geb. 1754 te

Bath, maakte in de laatste helft der 18e eeuw te Londen grooten opgang.

Zij stierf 1792 te Bristol. Ook haar zusters, Mary, gest. 1787, en M aria

,

gest. 5 Sept. 1784, waren gunstig bekende zangeressen.

Linley (T h o m a s) , violist en componist, oudste zoon van bovengenoemden

Thomas L.
,

geb. 1756 te Bath, studeerde te Florence onder leiding van

Nardini, in welke stad hij ook kennis maakte met Mozart, die even

oud was als hij. In Engeland teruggekeerd, werd hij eerste violist in zijns

vaders orkest te Bath, later aan dat van Drury Lane. Vele compositiën

van hem zijn in druk verschenen. Hij stierf 7 Aug. 1778 te Grimsthorpe

in Lincolnshire tengevolge van het omslaan van een boot. — Zijn broeder

William, geb. omstreeks 1767, gest. 1835, is bekend als componist van

Dramaiic songs en van twee komische opera's.

Lintant (C), viool- en guitaarvirtuoos, geb. 1758 te Grenoble, werd eerste

violist aan het theater Feydeau te Parijs en later, 1810, directeur vanden

schouwburg in zijn geboortestad, waar hij 17 Maart 1830 stierf Zijn com-

positiën bestaan in stukken voor strijkinstrumenten en voor guitaar.

Lintormaus (Frans), componist, geb. 18 Aug. 1808 te Brussel, bracht



477

veel b'g tot verheffing van den koorzang in zijn vadei'lund. Zijn composiliën

bestaan hoofdzakelijk in mannenkoren en kerku'.uziekstukken.

Lipawski (Joseph), klavierspeler en componist, geb. 22 Febr. 1772 te

Hohenmauth in Bohème, was eerst voor de rechtsgeleerdheid bestemd, doch

wijdde zich later geheel aan de muziek en studeerde te Weenen. Hij stierf

aldaar 7 Jan. 1810. Onder zijn compositiën bevinden zich drie opera's.

Lipinski (Karl Joseph), viool virtuoos, geb. 30 Oct. (volgens anderen

4 Nov.) 1790 te Radzyn in Polen, ontving het eerste onderricht in de mu-

ziek, op viool en violoncel, van zijn vader. Hij werd 1810 concertmeester en

1812 kapelmeester aan den schouwburg te Lemberg. Daar hij geen klavier

speelde, begeleidde hij veelstemmig op de viool en verkreeg dientengevolge

groote virtuositeit in de dubbele grepen. In 1814 verliet hij zijn betrekking,

waarin hij veel tot bevordering der dramatische muziek gedaan had, en be-

sloot, zich voortaan uitsluitend tot het vioolspel te bepalen. Drie jaren later

begaf hij zich naar Italië, hopende met Paganini kennis te maken. Hij

ontmoette den meester te Milaan, en deze was zoozeer ingenomen met L. 's spel,

dat hij hem uitnoodigde, om op zijn concerten duetten met hem te spelen,

hetgeen niet weinig tot uitbreiding van L.'s roem bijdroeg. Op het einde

van 1818 keerde hij naar Duitschland terug, doch begat zich kort daarop

ten tweeden male naar Italië, waar hij kennis maakte met Tartini's leer-

ling. Dr. Mazzurana, die toen 90 jaren telde. Onvoldaan over L.'s voor-

dracht eener sonate van Tartini, doch wegens zijn hoogen ouderdom niet

in staat, die door eigen spel te verbeteren, gaf Mazzurana hem een ge-

dicht, waarin hij den inhoud van Tartini's sonate in woorden had trachten

weer te geven. Met behulp van dat gedicht leerde L. de juiste voordracht der

sonate. Sinds dat oogenblik was hij er op bedacht, om aan elk stuk dat hij

voordroeg een poëtische gedachte te gronde te leggen, en aan die omstandig-

heid schrijft men zijn diepgevoelde, karakteristieke voordracht der compositiën

van groote meesters, o. a. van Beetho ven, toe. Te Warschau kwam hij 1829

ten tweeden male met Paganini samen, doch doordien het publiek verge-

lijkingen maakte tusschen beider spel en er zich partijen voor den een of den

ander vormden, ging de oude vriendschap der twee virtuozen door jaloezie

te gronde. Zijn kunstreizen voerden hem 1835 ook naar Leipzig, waar hij

kennis maakte met Mendelssohn en Schumann; deze laatste droeg hem

zijn Carnaval (op. 9) op. Nadat hij in de eerstvolgende jaren Engeland,

Rusland en Oostenrijk bezocht had, werd hij 1839 concertmeester aan de

koninklijke kapel te Dresden en bekleedde die betrekking lot 18G1. Hij stiert

16 Dec. van datzelfde jaar te Urlow bij Lemberg. L. heeft tal van compo-

sitiën voor viool geschreven. Het meest bekend is zijn Concert militaire. In vereeni-

ging met den dichter Z a 1 e w s k i heeft hij Galicische volksliederen gecomponeerd.
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Lipowski (Tliadaeus Ferdinand), mathematicus en componist, geb.

28 Dec. 1738 te St. Martin in Beieren, ontving onderricht inde muziek van

Leopold Mozart en componeerde o. a. een Latijnsche opera: Musae in

Parnasso salisbnrgensi, welke door de Salzburger studenten vertoond werd.

Ook een Requiem van hem is bekend. Hij stierf 18 Maart 1767.

Lipparino (Guglielmo), Augustijner monnik en componist, geb. te Bo-

logna, was in den aanvang der 17e eeuw Domkapelmeester te Como. Van

zijn compositiën zijn 8- en 9-stemmige Missen en Psalmen in druk verschenen.

Lippert (Friedrich Karl), tenorist, geb. 1758 te Neuburg aan de Do-

nau, was tot 1803 aan verschillende Duitsche theaters verbonden.

Liques y Bardaji, Spaansche zangeres, geb. 18 Febr. 1814 te Cintrisénigo

in Navarra, maakte te Madrid in concerten grooten opgang. Zij stierf reeds 1834.

Lirenka, Poolsch, een kleine lier.

Lira rustica of Lira da braccio, Ital., lier; z. dit.

LirODe, Ital., een groote lier.

Liscio, Ital., teeken van voordracht : glad, eenvoudig, zonder versierselen.

Liste (Anton), zanger, klavierspeler en componist, geb. 1774 te Hildes-

heim, studeerde te Weenen bij Mozart en Albrechtsberger en vestigde

zich 1804 als muziekonderwijzer te Heidelberg, waar hij nog 1828 werkzaam

was. Sonates, andere klavierstukken en liederen zijn van hem in druk verschenen.

Listemanu (Friedrich Wilhelm en Bernard Ferdinand), gebroe-

ders, violisten, ontvingen 1856 hun opleiding aan het conservatorium te Leip-

zig en begaven zich 1866 naar Noord-Amerika, waar zij nog heden geves-

tigd zijn.

Listhenius (N i c o 1 a u s) , muziekgeleerde, geb. in den aanvang der 16e eeuw

te Brandenburg, schreef o. a. Rudimenta musicae in gratiam studiosae juven-

tuiis diligenter comportata (Wittenberg, 1533), een werk dat meer dan 20

uitgaven beleefde.

L'istesso tempo of il medesimo tempo, Ital., z. istesso.

Liszt (F r a n z) , een der grootste klavierspelers die de wereld heeft opgeleverd.

Hij werd 22 October 1811 geboren te Raiding, een plaatsje op de grenzen

van Hongarije, in hetwelk zijn vader, Adam L. , rentmeester van den vorst

van Eszterhazy was. Op zeer jeugdigen leeftijd begon hij klavier te leeren

en liet zich reeds op zijn negende jaar te Oedenburg met zoo goed gevolg

in het openbaar hooren, dat zijn vader, op raad van eenige vermogende Hon-

gaarsche edellieden, die den knaap voor den tijd van zes jaren een stipendium toe-

kenden, besloot, hem onder leiding van een uitmuntenden meester te stellen. Daar

Hummel, die destijds te Weimar gevestigd was, te hooge eischen stelde,

begaf hij zich met zijn zoon naar Weenen, waar Franz bij Karl Czerny

in de leer kwam, die in verrukking geraakte over den genialen en yverigen
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leerling. Ter zelfder plaatse nam de knaap onderricht in de compositie bij

Salieri en Randhart inger, en hij was een van de 50 componisten, die

een variatie schreven voor de wals van D i a b e 1 1 i , voor welke Beethoven
er 33 componeerde (op. 120). Ook had hij het geluk, den grooten meester

op een zijner concerten te zien verschijnen. Nadat hij een phantasie op een

hem opgegeven thema had gespeeld, betrad Beethoven het orkest en omarmde

hem. In het voorjaar van 1823 besloot Adam L. , met zijn zoon naar Pa-

rijs te gaan, ten einde hem aan het conservatoire, dat destijds onder leiding

van Gherubini stond, zijn studiën te laten voltooien. De reis van Wee-

nen naar Parijs 'was een triomftocht voor den kleinen Frana: met zijn con-

certen in de voornaamste steden van Zuidduitschland behaalde hij een onge-

hoord succes. Doch te Parijs was hem een groote teleurstelling bereid

:

Gherubini verklaarde hem, dat hij hem niet als leerling in het conser-

vatoire kon opnemen, daar volgens het reglement van dat instituut de toegang

alleen aan Franschen openstond. Dientengevolge was L.'s vader genoodzaakt,

naar andere leermeesters voor zijn zoon om te zien; hij vond die in Re ie ha

en Paër. In de salons der hooge kringen werd de geniale knaap,

))le petit Litz," zooals de Parijzenaars zijn naam schreven en uitspra-

ken, algemeen bewonderd en geliefkoosd. In het openbaar trad hij daar ter

stede het eerst 1824 op, en wel in het gebouw der Italiaansche Opera. Zijn

spel maakte reeds toen zoo grooten indruk op zijn toehoorders, dat in zeker

stuk de leden van het orkest, na een solo, vergaten het ritornel te spelen

;

zoozeer waren zij door het spel van den knaap geboeid. Ook zijn theoretische studiën

begonnen vrucht te dragen : hij componeerde een kleine opera : Don Sancho ou

Ie Chdteau de VAmour, welke 1825 onder leiding van R. Kreutzer in de

Académie royal ten gehoore gebracht en door het publiek met bijval ont-

vangen werd. Reizen naar Engeland en Zwitserland, met uitstekend gevolg

bekroond, werden in de jaren 1825—27 van Parijs uit ondernomen, totdat

in laatstgenoemd jaar de oude Liszt stierf, en Franz dientengevolge ver-

plicht was, voor zichzelven en zijn moeder te zorgen. Hij ging met haar te

Parijs samenwonen en bepaalde zich voorloopig uitsluitend tot het geven van

onderricht. Gedurende zijn verblijf in Frankrijks hoofdstad werd hij bekend

met de toenmalige leiders der Fransche letterkunde, o. a, met Victor H u-

go, Lamartine en George Sand, en de invloed hunner werken op hem

was in zijn compositiën te bespeuren. Korten tijd was hij ook een volgeling

der leer van Saint-Simon, doch keerde spoedig tot het Roomsch -Katholieke

geloof terug, waaraan hij sinds dien tijd, als mensch en kunstenaar, trouw

bleef. In het jaar 1834 maakte hij kennis met de gravin d'Agóult, beter

bekend onder haar mm de plume : Dan iel Stern. Tot 1844 bleef zij met

Liszt verbonden, dien zij drie kinderen schonk. Twee daarvan, een zoon
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en een dochlei-, welke laatste de echtyenoote van den Franschen minister

Ollivier werd, zijn gestorven. De derde, Cosima, is thans met Ri ch ar d

"Wagner gehuwd. Tot 1840 bleef L. met de gravin d' Ag o uit in Italië

en bereisde in de volgende zeven jaren als virtuoos nagenoeg alle landen van

Europa. Overal werd hij met buitengewone geestdrift ontvangen. Te Berlijn

spanden de studenten de paarden van zijn rijtuig; te Pesth gaf men hemeen

eeresabel ten geschenke, en de opbrengst zijner concerten te Petersburg grenst

aan het ongeloofelijke. Doch de mildheid van den groeten kunstenaar ledigde

meestal even spoedig zijn beurs, als die gevuld werd. Hij kon geen ongeluk

of gebrek zien, zonder dat hij hulp verleende, en waar het den roem der

nagedachtenis van groote meesters gold, offerde hij alles op. Toen er sprake

was van het oprichten van een standbeeld voor Beethoven te Bonn, ver-

zuimde Liszt, niet tevreden met het zenden eener aanzienlijke som gelds

aan het comité met de iiizamehng der gelden belast, niets om de onthulling

van dat gedenkteeken tot een artistiek feest te maken, den onsterfelijke

n

componist waardig.

Tegen het einde van het vierde tiental jaren dezer eeuw vormde L. het

plan, zijn virtuozenloopbaan vaarwel te zeggen en zich in deze of gene stad

te vestigen, ten einde zich meer op de compositie toe te leggen en zich ook

als virtuoos op het orkest, m. a. w. als orkestdirecteur, een naam te maken.

Hij nam 1849 de betrekking van hofkapelmeester te Weimar aan en deed

ai het mogelijke, om de aan zijn leiding toevertrouwde Opera lot volmaakt-

heid te brengen en de werken van talentvolle componisten uit te voeren. Hij

was de man, die Wagner 's TannJiduser en LoJiengrin, Berlioz' Benve-

nuto Cellini, Schumann's Genoveva en Manfred-muziek en Schubert's

Alonzo und Estrella in grooter kringen bekend maakte. Het scheen, alsof te

Weimar de dagen van Goethe, Schiller en Herder herleefden: van

heinde en verre kwamen kunstvrienden naar het kleine stadje in Thuringen

gestroomd, om zich aan de schoonste werken der nieuwe muziek te laven.

Dat L. ook voor Wagner in de bres sprong, wiens composiliën en geschrif-

ten in die dagen alles behalve populair waren, heeft er veel toe bijgebracht,

dat men hem, toen hij zelf als componist van groote werken optrad, scherp

kritiseerde. Van die compositiën verdienen in de eerste plaats genoemd te

worden twaalf symphonische gedichten [Symphonische Dichtungen). L. duidde

door die benaming aan, dat aan die werken een poëtische gedachte, aan een of

ander kunstwerk ontleend, te gronde lag. De namen dezer orkestwerken zijn •

Ce quon entend sur la montagne^ Tasso {Lamento e trionfo)^ Jjes Préludes,

Orpkeus, Prometheus^ Mazeppa, FestMange, Héroïde fmèbre, Eungaria, Ham-

let, Hunnenschlacht en Die Ideale. Behalve deze werken schreef hij een

Faust' en een J)ante-&^m[)\\oi\ïQ, de oratoria Die Legende der heiligen Elisabeth
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en Christus^ twee groote Missen met orkestbegeleiding, een andere Mis voor

mannenstemmen mei orgel, vele groote en kleine zangstukken voor gemengd

of voor mannenkoor met of zonder begeleiding, vele bundels liederen en ein-

delijk tal van compositiën, met of zonder orkestbegeleiding, voor het instru-

ment, dat L. met tot nog toe onovertroffen maestria bespeelt : het klavier.

Van laatstgenoemde compositiën verdienen vooral vermelding de concerten, de

Hongaarsche rhapsodieën (15 in getal), de marschen, de Harmonies poétiques

et religietises, de Consolations en de Années de péUrinage. Een volledige

thematische catalogus der werken van L. is door Breitkopf u. Hartel in

het licht gegeven.

De meeste der hiergenoemde werken hadden een harden strijd te verduren,

alvorens zij den bijval van het publiek mochten verwerven, doch traden zege-

vierend uit den strijd en bewezen voldingend, dat L. niet alleen een groot

virtuoos, maar ook een geniaal componist is. Tot 1860 bleef hij te Weimar

werkzaam, doch vroeg toen, tengevolge van de onaangenaamheden, die hij als

strijder voor de zoogenaamde ))toekomstmuziek" verduren moest, zijn ontslag

en begaf zich naar Rome, waar hij sedert dien tijd elk jaar eenige maanden

pleegt te vertoeven. Later, 1863, keerde hij naar Weimar terug, en hield

in de volgende jaren afwisselend verblijf te Rome, te Weimar en te Pesth.

In deze laatste periode legde hij zich vooral met ijver op de hervorming der

kerkmuziek toe, die hij van zijn jeugd af met groote vooi'liefde beoefend liad

;

ook trok hij het geestelijke kleed aan en werd ahhé^ hetgeen hem echter niet

belette, der kunst en harer uitoefening getrouw te blijven.

L heeft vele uitstekende leerlingen gevormd; de grootste virtuozen van den

laatsten tijd zijn uit zijn school gekomen, als: Hans von Bulow,

Karl Tausig, Anton Rubinstein, Sophie M enter en vele

anderen.

Veel is over Liszt als virtuoos en componist geschreven. De beste bio-

graphieën van hem zijn die van Schilling (1844) en van Louise Ra-

man n; van laatstgenoemd werk is tot heden slechts het eerste deel versche-

nen. Dat Liszt zelf met talent de pen voert, blijkt uit vele door hem

geschreven brieven in de Gazeite musicale^ uit zijn werk Des Bohémiens et

de leiir musigue en Eongrie en uit zijn geschrift over Wagner's Tannhduser

en Lohengrin.

Literes (Antonio), Spaansch organist en componist, was omstreeks 1 756

organist aan de koninklijke kapel te Madrid. Zijn voor die kapel gecompo-

neerde muziek is in de nationale bibliotheek te Madrid voorhanden.

Lithokymbalon, Gr., steenklavier, een omstreeks 1837 door Franz We-

ber vervaardigde harmonica, welker toetsen niet van hout, maar van albast

waren.

IL 31
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Litice of Eitnas, een orgelstem, heeft dezelfde beteekenis als kromhoorn

of cornet.

Litolfif (Henry Charles), klaviervirtuoos en componist, geb. 6 Febr.

1818 te Londen, waar zijn vader, een Elzasser van geboorte, violist was. Op

twaalfjarigen leeftijd begon hij klavier te spelen en kwam bij Mo se hele s

in de leer, onder wiens leiding hij een der beste klavierspelers dezer eeuw

werd. Tot zijn zeventiende jaar bleef hij bij Mo se he les en was toen ten

gevolge van een huwelijk, tegen den zin zijner ouders door hem gesloten, ge-

noodzaakt, Engeland te verlaten. Hij maakte kunstreizen door Frankrijk,

België, Nederland en Duitschland en behaalde overal groot succes. In het

jaar 1851 te Brunswijk gekomen, vestigde hij zich daar ter stede en nam

den muziekhandel van Meijer over. Deze zaak zette hij tot 1860 voort en

deed haar toen over aan zijn aangenomen zoon, Theodor Litolff. Een

jaar later gaf de firma de welbekende Collecüon Litolff, een verzameling jmu-

ziekstukken van klassieke meesters, in het licht. L. zelf begaf zich naar Pa-

rijs, waar hij zich vestigde met het doel om naam te maken als componist

van dramatische muziek. Hij had echter in dat opzicht slechts een matig

succes: zijn opera's La Botte de Pandore, Héloïse et Abélard, La Belle au

bois dormant en La Fianoée du rol de Garle werden slechts enkele malen ten

gehoore gebracht en konden zich niet staande houden op het repertoire.

Meer opgang maakten zijn instrumentale compositiën, in een vroeger tijdperk

van zijn leven geschreven, en vooral de ouvertures Roiespierre en Les Giron-

dins zijn door geheel Europa beroemd geworden. Hier te lande maakte hij

vooral opgang met zijn Concert symphonique national hoUandais pour Piano

et orcJiestre. Van zijn overige werken zijn er omstreeks 115 in druk ver-

schenen; het meest bekende daaronder is het Spinniied voor klavier.

Litteratuur, z. muzieklitteratuur.

Litzau (J. B.), geb. 9 September 1822 te Rotterdam, waar hij sinds jaren

als organist werkzaam is, heeft de volgende werken voor orgel geschreven:

De Melodieën der Psalmen, Lof- en Evang. Gezangen, vierstemmig (Rotter-

dam, Alsbach); Be Melodieën van den Vervolgbundel op de Bvang. Gezangen

(Ibid.); l<[egen Caprioen, vijf Canzonen en tien Bicercaren van Girolamo

Fresoobaldi (ibid.); Praeludium en Fuga over een boetgezang der Hussiten uit

de 15e eeuïo (ibid.); Koor der Priesters uit Salomo van Handel (ihid,)
;
Canon

en variatiën over een Morgenlied der Boheemsche Broeders uit de 16e eeuw

(ibid.); Inleiding en Variatiën over een dito Avondlied {ihiö..); Inleiding, Varia-

tiën en Koraal met Fuga, over een Stervenslied uit de 16e eeuw (ibid.);

32 gemakkelijke Voorspelen (ibid.) en Inleiding en Dubbelfuga in vrijen stijl (ihid.).

Liuto, Ital. ; luit; z. dit.

Liverati (Giovanni), Itaiiaansch zanger en componist, geb. 1772



483

Bologna, was een leerling van Mattei. Hij werd 1792 eerste tenoor aan

de Opera te Barcelona, later directeur der Italiaansche opera te Potsdam,

1800 orkestdirecteur aan den schouwburg te Praag en 1803 zangmeester te

"Weenen, waar vele door hem gecomponeerde opera's vertoond en met bijval

ontvangen werden. In het jaar 1817 keerde hij naar Italië terug; kort daarop

schijnt hij gestorven te zijn.

Lob (Otto), componist en zangmeester, geb. 25 Dec. 1837 te Lindlar in

Rijnpruisen, begaf zich 1864 naar Amerika en vestigde zich te Chicago, waar

hij veel tot bevordering der toonkunst deed. Liederen en koorwerken zijn

van hem in druk verschenen.

Lobe (Johann Christian), muziekgeleerde, fluitist en componist, geb.

30 Mei 1797 te "^A'eimar, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in het

fluit- en vioolspel, liet zich reeds 1811 als fluitist in het Gewandhaus te

Leipzig hooren en werd nog in hetzelfde jaar als tweede fluitist aan de hof-

kapel te Weimar verbonden. Omstreeks denzelfden tijd begon hij zich met

ijver op de theorie der muziek toe te leggen. Nadat hij als fluitist een kunst-

reis door Duitschland gemaakt en zich o. a. ook te Weenen met groot succes

had laten hooren, begon hij, te Weimar teruggekeerd, zich op de dramatische

muziek toe te leggen en schreef eenige opera's: IFitteklnd^ Die Fililu^tier,

Die Filrsün von Granada, Der rothe Domino en K'ónig tind Pachter, die te

Weimar ten tooneele gebracht werden, doch weinig opgang maakten. Geluk-

kififer was L. met zijn geschriften. Nadat hij 1842 zijn post als kamermusicus

te Weimar nedergelegd had, begon hij zich op de rnuzieklitteratuur toe te

lederen, vestigde zich 1846 te Leipzig en was aldaar tot 1848 redacteur der

Leipziger allgemeïne musikalisc?ie Zeitung. Later verschenen van hem de vol-

c^ende werken: Lehre von der tJiematischen ^5if<7 (1846); ILusikah^che Briefe

von einem Woklbekannte (1853 en 1860); Aiis dem Leheyi eines Musikers

(1859); y ereinfachie Harmoni^lehre (1861); Kaihechi»mus der Compositions-

lehre (186-2); Kathechismus der Mimk (1869): Consonanzen und Dissonanzen

(1879): en eindelijk Lehrbuch der mumkalischen Composition, een werk in

vier deelen, dat tot de beste werken van dien aard gerekend mag worden. —
L. stierf 1881.

^ Lobkowitz, een oud Oostenrijksch geslacht, in de muzikale wereld gunstig

bekend. Een zijner leden, Ferdinand Philips, vorst van L., geb. 1724

te Praag, ontving onderricht in de muziek van de beste meesters en had een

voortreffelijke kapel. Hij stierf 1802 te Weenen. Een ander lid van dit ge-

slacht, Joseph Franz Maxirnilian. geb. 7 Dec. 1772, was de vriend

van Beethoven, die hem vele zijner groote werken opdroeg. Hij was een der

oprichters van de Gesellschaft der Musikfreunde te Weenen en zong

bij ijelesenheid der uitvoering van Hand el' s dlexanderfest ^\^m- de hissoWs.

3i*
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Tengevolge van de ongelukkige fiaantiëele omstandigheden, waarin Oostenrijk

1811 verkeerde, verloor L. een groot gedeelte van zijn vermogen en begaf

zich naar Praag, waar hy 15 Dec. 1816 stierf.

Lobsin^er (Hans), orgelmaker te Neurenberg, aldaar geb. 1510 en gest.

1570, vervaardigde vele uitstekende orgels en vond de zoogenaamde spaan-

balgen (z. dit) uit.

Lobst, Duitsch vioolvirtuoos en leerling van T a r t i n i , was kamermusicus

van den keurvorst van Beieren en liet zich nog 1772, hoewel reeds bejaard,

met bijval te Munchen hooren.

Locatelli (Pietro), vioolvirtuoos en componist, geb. 1693 (volgens ande-

ren 1702) te Bergamo, kwam op jeugdigen leeftijd te Rome, waar hij onder-

richt nam bij Gorelli. Er is weinig van zijn leven bekend. Alleen weet

men, dat hij vele kunstreizen door Italië, Duitschland, Frankrijk, Engeland

en de Nederlanden maakte en zich omstreeks 1720 te Amsterdam vestigde,

waar hij als soUst en leermeester in aanzien stond en 1764 algemeen betreurd

stierf. Zijn virtuositeit moet buitengewoon groot geweest zijn, te oordeelen

naar zijn compositiën, van welke de volgende in druk zijn verschenen : 12 Con-

cerü grossi (Amsterdam, 1721); Sonate per il Jiauto (ibid,, 1732); Varte

del Fiolino, bestaande in 12 concerten en 24 caprices; 6 Concerti (1735);

6 Sonate a tre (1737); 6 Sonate per il Fiolino (1131); Sei concerti a quattro

(1741); Sonate per 2 Fiolini e basso (1741); Varte di nuova modulazione

of Caprices énigmatiques en Contrasto armonico : concerti a quattro.

Locatello (Giovanni Battista), componist uit de Romeinsche school,

leefde in de laatste helft der 16e eeuw. Zijn compositiën zijn grootendeels

verloren gegaan; slechts enkele worden in het archief der pauselijke kapel te

Rome bewaard.

Locchini (A n t o n i o) , Italiaansch operacomponist, geb. omstreeks 1 740 in

Apulië, was leeraar aan het conservatorium te Napels, waar 1776 zijn opera

Tutti quanti sono pazzi vertoond werd.

Locliuer (Karl), violonceUist, geb. omstreeks 1760 te Pforzheim, was lid

der hofkapel te Mannheim en stierf 1825. Hij schreef liederen en de muziek

voor een melodrama : Orpheus.

Lochon (Charles), vioolvirtuoos, geb. omstreeks 1760 te Lyon, was een

leerling van Bertheaume en 1787—1817 eerste violist aan de Groote

Opera. Een bundel vioulduetten van hem verscheen 1780 in druk. — Een

andere Lochon leefde in de 17e eeuw te Tours en gaf motetten in het licht.

Lock (Matthew), Engelsch componist, geb. in de eerste helft der 17e eeuw

te Exeter, studeerde onder leiding van Gibbons en Wake. Hij compo-

neerde o. a. de kroningsmuziek voor Kar el II en werd dientengevolge tot

Composer in Ordinary to the King benoemd. Later ging hij tot de Ka-
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tholieke kerk over en stierf 1677 als organist der koningin. Beroemd was

zijn muziek voor Shakespeare's Macbeth en Tempest. Van zijn overi<i-e

werken verdient vermelding een van een inleiding voorziene verzameling kerk-

gezangen, getiteld: Modern Churcli Music ; Pre-Accused, Ccnsurd and Ob-

structed in iU Performance before Kis Majesty., April^ 1, 1666, Vindicated

ly the Author. Als schrijver is L., behalve door eenige polemische werken,

bekend door zijn Melothesia, or Certain General Rjiles for playing upon a

Contimied Bass.

Loco, Lat., ter plaatse. Deze uitdrukking beteekènt, dat de noten, zoo zij

te voren een octaaf liooger of lager gespeeld mochten zijn, nu weder haar

gewone plaats op den notenbalk moeten innemen.

Loder (Edward James), Engelsch componist, geb. 1813 te Bath, stu-

deerde te Frankfort a. d. M. bij Ferdinand Kies, en vestigde zich in zijn

vaderland. Onder zijn compositiën bevinden zich de opera's A^OKr;'a>^aÉ? (1834),

Dice of Death (1835), The Night Dancers en Raymond and Agnes ; voorts

vele cantates en kerkmuziek. Hij was gedurende eenige jaren orkestdirecteur aan

Princess's Theatre te Londen en later aan een schouwburg te Manchester.

Omstreeks 1856 werd hij krankzinnig en stierf 5 April van dat jaar te Londen.

Loder (John Fawcett), violist, broeder van den vorige, geb. 1812 te

Bath, was gedurende eenige jaren directeur der concerten aldaar en volgde

1845 Frangois Gram er op als directeur der voornaamste Londensche con-

certen. Hij stierf 16 April 1853.

Loder (Ge erge), componist, geb. 1816 te Bath, begaf zich 1836 naar

Noord-Amerika en vestigde zich te Nieuw-York, waar hij o. a. bijdroeg tot

de oprichting der thans nog bestaande Philharmonic society. Hij begaf zich

1856 naar Australië. Van zijn opera's, symphonieën en ouvertures is niets

in druk verschenen.

Loder (Ka te Fanny), klavierspeelster, geb. 21 Aug. 1826 te Bath, ont-

ving haar opleiding aan de Royal Academy of Music en liet zich op vele

concerten in Engeland met goed gevolg hooren. Ook heeft zij gecomponeerd

:

een opera, een ouverture, twee strijkquartetten en klaviermuziek.

Lodi (De me trio), kerkcomponist uit de tweede helft der 17e eeuw,

schreef compositiën in den stijl van Giovanni Gabrieli. Wal t her citeert

van hem: Ca^izoni ossia Sonate eoncertate per chiesa a 1, 2 <? 3 voci

Lodi (Giovanni Luigi), genaamd Sterkei, klavierspeler en componist,

leefde in de laatste jaren der 18e eeuw te Warschau en gaf symphonieën,

sonates en andere stukken voor zijn instrument in het licht. Breit kop f

en Har tel gaven bij vergissing een sonate van Wölffl onder den naam

Lodi uit. Dientengevolge werd L. een naschrijver der gedachten van ande-

ren aenoemd. De vergissing schijnt eerst later ontdekt te zijn.
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Loeber (Johann Ernst), componist, geb. te Erfurt, was omstreeks 1 730

organist te Weimar en gaf volgens W alther in het licht: Hochzeit-Concert

von zwei Stimmen nnd Generalbass (Erfurt, 1732).

Loebmann (Franz), violist en componist, geb. 1809 te Volschau in de

Nederlausitz, werd 1826 violist aan het Königstadter theater te Berlijn, 1833

lid der koninklijke kapel aldaar en vervolgens koordirecteur en concertmeester

te Riga. Hij bleef in laatstgenoemde stad gevestigd, ook nadat hij zijn be-

trekking als concertmeester had opgezegd, en legde zich hoofdzakelijk op het

onderwijs toe. Onder zijn compositiën bevindt zich een komische opera

:

Der Köfig.

Loenen (Leonard Jacobus), klavierspeler, geb. 13 Sept. 1841 te Nij-

megen, waar zijn vader geneesheer was. Het eerste onderricht in de muziek

ontving hij van N ij land, organist te Voorst, en zette na diens dood zijn

studiën voort bij Tibbe, destijds organist te Zutphen. Op zesjarigen leeftijd

verloor hij zijn vader en werd op verlangen van zijn voogd op de Latijnsche

school te Zevenaar geplaatst. Van daar begaf hij zich naar Utrecht, waar hij

een cursus aan de technische school doorliep, en werd vervolgens, na den dood

zijner moeder, als student te Delft ingeschreven. Daar ter stede legde hij

zich ijverig op het klavierspel toe, studeerde een jaar onder leiding van

Klerk en trad op studentenconcerten te Delft en te Leiden met goed gevolg

als solist op. Tengevolge van de nieuwe wet op het Middelbaar Onderwijs,

krachtens welke de Delftsche Akademie in Polytechnische school veranderd en de

studietijd verlengd werd, verliet L. de akademie en besloot gevolg te geven

aan den sinds lang gekoesterden wensch om musicus te worden. Hij vestigde

zich te Amsterdam, trad aldaar 1867 in Felix Meritis als solist op en

werd in hetzelfde jaar tot onderwijzer aan de muziekschool der Maatschap ij

tot bevordering der Toonkunst benoemd, doch nam twee jaren later

als zoodanig zijn ontslag en richtte zelf een muziekschool op, die onder den

naam van Klassikale Piano-cursus van L. J. van Loenen vele i

goede leerlingen telt en zeer gunstig bekend is.

Logier (Johann Bern hard), muziekgeleerde, geb. 9 Febr. 1777 te

Kassei. Zijn voorouders waren Fransche emigranten. Zijn grootvader was

cantor en organist te Kaiserslautern geweest, zijn vader was violist en lid der

keurvorstelijke kapel te Kassei. Na den dood zijner ouders wijdde hij zich, tegen

den wil van zijn voogd, geheel aan de muziek, en werd door een Engelsch-

man, die hem op een concert de fluit had hooren bespelen, mede naar Enge-

land genomen, waar hij op diens kosten zijn studiën in het fluit- en klavier-

spel voortzette. Later, omstreeks 1808, kwam hij in dienst bij het regiments-

muziekcorps van den markies van Abercorn en werd vervolgens organist

te Westport in Ierland. Omstreeks dien tijd begon hij zich ook op het
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muziekonderwijs toe te leggen en vond de Chiroplaste (z. dit) uit, welk

instrument hem bij zijn muzieklessen van groot nut was. In het jaar 1821

zond de Pruisische regeering Franz Stoepel naar Londen, om met de uit-

vinding kennis te maken, en de uitslag was, dat L. naar Berlijn geroepen

werd, ten einde zijn werk daar te verbreiden. Hij bleef aldaar drie jaren en

verdiende er met den verkoop van zijn Chiroplaste en van instruktieve

werken zeer veel geld. Vervolgens keerde hij naar Engeland terug, vestigde

zich eerst te Londen en daarna te Dublin, waar hij 1846 stierf. Zijn leer-

methode, die hoofdzakelijk ten doel had, verscheiden leerlifigen gelijktijdig het

klavierspel en de beginselen der harmonie te onderwijzen, heeft hij ontwik-

keld in de volgende werken: System der MusiJcwissenschaft (Berlijn, 1827),

Lecüonen und Vehingen für Pianoforte en LehrhicTi der musikalischen Com-

position, Auszug aus dem System für Sc/inlen. Als componist is hij bekend

door klaviercompositiën en door een Ode voor de 50-jarige regeering van

George III, 1809 te Dublin uitgevoerd.

Logroscino (Ni col o), Italiaansch componist, geb. omstreeks 1700 te Na-

pels, was tot Piccini's optreden de eerste in het vak der Opera buffa.

De roem van laatstgenoemde noopte hem, Napels te verlaten en zich te Pa-

lermo te vestigen, waar hij leeraar aan het Conservatorio dei figliuoli

dispersi werd. Te Napels teruggekeerd, stierf hij aldaar 1763.

Lohet (Simon), hoforganist te Stuttgart omstreeks 1600, is als componist

bekend door 24 Fuga's, die opgenomen zijn in de Tahdatura music. org.

van Joh. Woltz (1617).

Lölile (Franz Xaver), tenorzanger en componist, geb. 3 December 1792

te Wiesensteig in Wurtemberg, was 1809—1816 aan het hoftheater te Stutt-

gart verbonden, zong vervolgens aan de Opera te Hanover en ging 1818 van

daar naar Munchen, waar hij tot 1833 aan de koninklijke Opera verbonden

was. In laatstgenoemd jaar op pensioen gesteld, stierf hij 29 Jan. 1837. Hij

was ook directeur van den door hem opgerichten Munchener L i ed e r k r a n z en

van een groote zangschool. Van zijn compositiën zijn Missen en mannen-

koren bekend.

Löhlein (Ge org Simon), geb. 1727 te Neustadt op het gebied van Ko-

burg, gest. 1782 als kapelmeester te Riga, is hoofdzakelijk bekend wegens

zijn didaktische werken: een klavierschool, van welke vijf, en een vioolschool,

van welke drie uitgaven verschenen zijn.

y Löhner (Johann), componist en organist, geb. 21 Dec. 1645 te Neuren-

berg, aldaar gest. 2 April 1705 als organist aan de St. Lauren ti u s-kerk,

gaf o. a. in het licht; KircJien- mul Tafelmusiken (1682), Hochzeitsmusiken

(1697) en drie- tot achtstemmige zangen (1700).

Loür (Michael), Duitsch toonkunstenaar, geb. op het einde der 16e eeuw

I
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te Marienburg, was in de eerste helft der 17^ eeuw cantor te Dresden en

gaf in het Ucht: Neue Teutsche uncl Lateinische Kirchen-Gesdnge etc. (eerste

deel, Dresden, 1637).

Lohr, harpspeelster,
.
geb. 1808 te Amsterdam, liet zich reeds op tienjarigen

leeftijd in het openbaar hooren en gaf ook later vele concerten hier te lande.

Nadat zij 1840 in het huwelijk was getreden (volgens Gr eg o ir metFink),

trad zij ook nu en dan als zangeres op.

Lokkenbnr^ (Johann), Duitsch componist uit de 16^ eeuw, van wiens

werken W alther een vljfstemmige Mis citeert en van wien in de bibliotheek

te Munchen twee andere Missen voorhanden zijn.

Lolli of Lolly (Antonio), vioolvirluoos, geb. 1728, of 1733, te Bergamo,

trad 1762 in dienst van den hertog van Wurtemberg en maakte te Stuttgart

kennis met Nardini. Na een elfjarig verblijf te Stuttgart begaf hij zich

naar Petersburg, waar hij ten hove zoo groot succes had, dat keizerin Ka-

tharina hem een strijkstok ten geschenke gaf, waarop zij eigenhandig de

woorden geplaatst had : Archet fait par Cathérine IIpour Vincomparable Lolli.

Van Rusland begaf hij zich naar Parijs, waar hij 1779 in een concert spiri-

tu el optrad, vervolgens naar Spanje, Engeland, Denemarken en Duitschland.

Hier te lande had hij zich reeds in het jaar 1769 laten hooren. Hij stierf

1802 op Sicilië en werd volgens de getuigenis vanden abbé Bertini in de

Capucijnerkerk te Palermo plechtig bijgezet. — L.'s techniek grensde aan het

fabelachtige; zijn voordracht liet echter in vele opzichten te wenschen over,

en zijn muzikale kennis was gering. Van de door hem vervaardigde com-

positiën schreef hij, naar men beweert, alleen de bovenstem en liet de har-

monisatie aan anderen over.

Lolli (F i lip po), violoncellist, zoon van den vorige, speelde o. a. 1791 op

een hofconcert te Berlijn, waarvoor hij van Frederik Wilhelm II 100

Friedrichs d'or ontving, en reisde vervolgens met zijn vader naar Kopenhagen 1

en Weenen. Latere berichten aangaande hem ontbreken. Volgens Fétis

zou hij 1822 violoncelonderwijzer te Caën geweest zijn.

Lomagne (Joseph), violist en componist, geb. 1804 te Perpignan, ont-

ving eerst in zijn geboortestad en later aan het conservatoire te Parijs onder-

richt in het vioolspel en de compositie. Hij richtte 1842 een conservatoire

te Perpignan op, aan hetwelk hij tot aan zijn dood, 1868, als directeur werk-

zaam was. Onder zijn compositiën bevinden zich stukken voor viool, kerk-

muziek en een opera : La Maronite.

Loman (A. D.), doctor in de theologie en hoogleeraar aan de universiteit

te Amsterdam, geb. 16 Sept. 1823 te 's Gravenhage, is als componist bekend
|

door de volgende werken: Vervolg op het koraalboeJc va?i de Evangelisch

Luihersche gezange^i in hei ioninhijk der Nederlanden^ van J. O. Wilms^
,
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voor orgel 0^ piano (Amsterdam, J. Brandt en Zn., 1850); Driestemmige

hewerking der Evangelisch- Ljtthei sche gezangen voor gelijke stemmen, ten gelrtdke

vooral van hinderen in school en kerh (Amsterdam, Loman en Reu dl er

1852), Vierstemmig JcoraalloeJc der Evangelisch-Luthersche gezangen, voororgel

of pïano^ zoowel als voor hoor ingerigt enz. (Amsterdam, J. C. Loman Jr.,

1854); Characterstüche für Klavier xmd Violine en drie stukken voor klavier

getiteld: Wonnetage^ Bange Frage, Keckes Wagen. Onder de werken, uitge-

geven door de Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis., bevin-

den zich Liederen uit den Gedench-clanck van V a 1 e r i u s en Twaalf Gaize-

liedjes, door L. toegelicht en van klavierbegeleiding voorzien. Sinds vele jaren

is hij lid van het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering

der Too nkunst,

Lombardo (Girolam o), contrapuntist, leefde omstreeks 1600 op het eiland

Sicihë. Van zijn werken zijn bekend 4 Misse a ht e 'ó vod col lasso continuo.

Lombardi (Giacomo), leeraar in den zang en componist, geb. 1810 te

Parma, studeerde aan het conservatorium te Napels, en was als tenor aan vele

Italiaansche theaters werkzaam, doch werd tengevolge eener keelziekte genoodzaakt,

het tooneel te verlaten en zich tot het zangonderwijs te bepalen. Als com-

ponist is hij bekend door drie opera's en vele kerkmuziek. Ook schreef hij

eenige zangmethodes. Hij stierf 1877 te Napels.

Lonati (Carlo Ambrogio), Italiaansch componist, geb. omstreeks het mid-

den der 17e eeuw, liet 1684 te Venetië zijn opera Ariherto e Flavio opvoeren.

Lonata (Ortensia), zangeres, geb. 1815 te Milaan, behaalde groot suc-

ces in het Scala-theater en op andere Itahaansche tooneelen. Zij stierf reeds

4 Nov. 1837 te Palermo.

Londicer (Ernst Johann), Zweedsch componist, organist en klavierspeler,

geb. 1717 te Stockholm, toonde reeds op jeugdigen leeftijd groot talent te be-

zitten en studeerde op kosten van de koningin van Zweden te Kassei. Hij

keerde 1730 naar Stockholm terug en werd, ofschoon slechts 13 jaar oud,

organist aan de Maria-, later aan de hof kerk. Latere berichten omtrent

hem ontbreken. Ook van zijn talrijke compositiën is buiten zijn vaderland

niets bekend geworden.

Longa (scil. nota), Lat.; z. noot en notenschrift.

LODg'hi (L e op o 1 do), Italiaansch operacomponist, geb. omstreeks 1770 in

den Kerkelijken Staat, leefde 1790 te Napels.

Loop, Ned. ; lauf. Hoog.; roulade, Fr.; volata, Ital. ; een loopende

figuur, een reeks op- of afgaande snelle noten, diatonisch of chromatisch.

Loos (Johann), componist en organist, was omstreeks 1768 schooldirec-

teur en organist te Praag. Onder zijn compositiën bevinden zich Operettes

en ook vele Missen.



Loosemore (Henry), componist en organist, werd 1640 te Cambridge

tot baccalaureus inde muziek bevorderd en was 1660 organist aan de kathe-

draal te Exeter. Een jaar later stierf hij. Services en Anthems van hem zijn

in druk verschenen.

Loosemore (George), doctor in de muziek, zoon van den vorige, werd

1660 organist aan Trinity College. Anthems van hem zijn opgenomen
in de collectie Tudway.
Loosemore (John), tweede zoon van Henry L. , was orgelmaker. Hij

vervaardigde o. a. 1665 een orgel voor de kathedraal te Exeter en stierf 1681.

Lopez of Lobo (Duarte), in het Latijn Eduardus Lupus genaamd,

Portugeesch componist, was in den aanvang der 17e eeuw kapelmeester te

Lissabon en bereikte den leeftijd van 103 jaren. Van zijn werken, die tus-

schen de jaren 1600 en 1639 in druk verschenen zijn, kent men Missen,

Responsoriën en andere kerkmuziek.

Lopez (José Venarcio), geb. 18 Mei 1795 te Madrid, was contrabassist

aan het theater de la Cruz, werd 1830 leeraar aan het conservatorium

aldaar en 1839 lid der koninklijke kapel. Hij schreef een contrabasmethode.

Loquin (Anatole), schrijver over muziek, geb. 22 Febr. 1834 te Orleans,

gaf de volgende werken in het licht : Notations éUmeniaires d'Harmonie mo-

derne; Lettres sur Venseignement populaire de la Musique ; De Vavenir des

théories musicales; Apergu sur un nouveau système de notation en Tableau de

tous les ejffets harmoniques de une a cinq notes.

Lorandi (Giovanni Alberto), componist, leefde in de eerste helft der

18e eeuw te Brescia, schreef 1701 voor den prins van Toscane een oratorium

:

Maria Maddalena en 1709, bij gelegenheid der genezing van dien prins,

een Te Deum.

Lorente (Andres), Spaansch organist en muziekgeleerde, geb. 1631 (vol-

gens anderen 15 April 1624), te Anhuelo bij Toledo, is bekend als schrijver

van een werk over het contrapunt en de compositie, getiteld : El porque de

la musiea, en que se contiene los quatro artes de ella, canto llano^ canto de

organo, contrapunto y composizion (Alcala, 1672).

Lorenz (Friedrich August), fagotvirtuoos, geb. 1796 te Chemnitz,

was lid der koninklijke kapel te Dresden en schreef eenige stukken voor zijn

instrument,

Lorenz (Friedrich August), geb. 1818 te Jöhnstadt in het Saksische

Ertsgebergte, was 1839 kerkzanger te Bautzen, 1841 onderwijzer en organist

te Mariënberg en 1855 hofcantor te Dresden, in welke betrekking hij veel

def»d tot bevordering der klassieke kerkmuziek.

Lorenz (Karl Adolph), componist, %%h 13 Aug. 1837 te Cöslin in

Pommeren, studeerde 1857 te Berlijn onder leiding van Dehn en Fr ie-
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drich Kiel, werd 1864 muziekdirecteur te Berlijn en 1866 te Stettin. Zijn

compositiën bestaan in instrumentale muziek, een zoogenaamd Dwereldlgk"

oratorium : Otto der Grosse, een opera : Ingo, een Stabat Mater en vele geeste-

lijke en Riet-geestelijke gezangen.

Lorenzani (Pa cl o), componist, geb. omstreeks 1640 te Rome, werd ka-

pelmeester aan de Tezuïetenkerk te Rome, later aan de kathedraal te Messina

en eindelijk, 1690, pauselijk kapelmeester. Hij stierf 1713 te Rome. Van

zijn werken zijn in druk verschenen een verzameling vierstemmige motetten

(Parijs, 1679) en een Magnificat voor twee koren (Rome, 1690). Zijn overige

werken bevinden zich in manuscript in het archief der pauselijke kapel. —
L. was een leerling van Orazio Benevol i.

Lorenzini (Raimondo), Italiaansch componist, geb. in de eerste helft der

18^ eeuw te Rome, werd 1751 organist en 1786 kapelmeester aan de kerk

Santa Maria maggiore. Hij stierf 1806. Zijn nagelaten werken, die

niet in druk verschenen zijn, bestaan in stukken voor klavier met obligate

strijk- en blaasinstrumenten.

Lorenziti (Antonio), vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks 1740

te 's Gravenhage, waar zijn vader muzikant in dienst van den prins van

Oranje was, ontving onderricht van zijn vader en van Locatelli en werd

1767 kapelmeester aan de kathedraal te Nancy. Van zijn compositiën zijn

strijkquartetten, trio's en vioolduetten in druk verschenen. — Zijn broeder,

Bernardo L.
,

geb. 1764 te Kirchheim in Wurtemberg, kwam 1787 uit

Nancy te Parijs, waar hij tot 1813 tweede violist in het orkest der Groote

Opera was. Men kent van hem vele compositiën voor viool.

Lorenzo (Nicoló), orgelvirtuoos, componist en zangmeester, geb. 30 Oct.

1789 te Triest, kwam 1810 te Weenen, waar hij onder leiding van Salie ri

studeerde, en vestigde zich 1830 te Parijs, waar hij organist aan de Elisa-

beths-kerk werd. Hij componeerde vele orgelmuziek,

Loret (Jean Joseph), organist en orgelmaker, geb. 6 Maart 1757 te

Termonde, was gedurende 55 jaren organist en klokkenist aldaar. Hij stierf

11 Sept. 1847.

Loret (Franco is Bernard), zoon van den vorige, geb. 6 April 1808

te Termonde, vestigde zich als orgelmaker te Mechelen en vervaardigde meer

dan 300 orgels. Hij stierf 17 Nov. 1877. — Zijn broeder Hippolytewas

organist te Termonde, later te Bergen in Henegouwen. Hij had een orgel-

fabriek te Laeken, later te Parijs, en vervaardigde ongeveer 500

instrumenten.

Loret (Clément), componist en organist, zoon van Hippolyte L., geb.

1833 te Termonde, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Brussel,

kwam 1855 te Parijs en werd aldaar achtereenvolgens organist aan het Pan-
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théon, de Suresnes, de Notre-Dame des Victoires en de Saint

Louis d'Antin; 1857 werd hij ook leeraar aan de school voor kerkmuziek

van Niedernney er. Zijn compositiën bestaan in orgelmuziek, een vierstem-

mige Mis met orkest- en orgelbegeleiding, een oratorium : Le Calvaire^ en een

Methode complete pour orgne.

Lortzing (Gustav Albert), operacomponist, geb. 23 Oct. 1803 te Ber-

Ujn, was de zoon van een tooneelspeler. Hij studeerde korten tijd onder lei-

ding van Rungen hagen, doch het zwervend leven aan zijn vaders beroep

verbonden maakte geregeld onderwijs onmogelijk, en op negenjarigen leeftijd

was hij verplicht, zijn studiën in het klavier-, viool- en violoncelspel zonder

eenige leiding voort te zetten. Omstreeks denzelfden tijd begon hij op het

tooneel mede te spelen en te zingen en werd zoodoende vroegtijdig bekend

met het gebied, waarop hij later roem zou behalen. In het jaar 1822 begaf

hij zich met zijn ouders naar Keulen, waar zijn eerste kleine opera AH Pascha

van Janina ten tooneele gevoerd werd. Het gezelschap waarbij hij behoorde

speelde ook te Detmold, Munster en Osnabrück, en in al deze steden werd

zijn opera herhaald. In 1833 werd hij als eerste tenor aan den stadsschouw-

burg te Leipzig verbonden en bracht aldaar tien gelukkige jaren door. Daar

ter stede schreef hij 1837 den tekst en de muziek zijner opera's Bie leiden

Schützen en Czaar und Zimmermann. Beide werken maakten grooten opgang,

evenzoo zijn volgende opera: Der Wildschütz (1842). In het jaar 1844 tot

kapelmeester aan het theater benoemd, moest hij tengevolge van zijn onvol-

doende muzikale opleiding dien post een jaar later nederleggen. Zijn vol-

gende werken: ündine (1845) en Der Waffenschmied, hadden te Leipzig,

Hamburg en Weenen groot succes, en L. bekleedde in laatstgenoemde stad

korten tijd den post van kapelmeester aan het theater an der Wien. Een

nieuwe opera, Die BolandsJcnappen, vond te Leipzig een zoo gunstig onthaal,

dat men hem ten tweeden male den post van kapelmeester aan den stads-

schouwburg aanbood; doch ongelukkigerwijze leidden de onderhandelingen

dienaangaande niet tot het gewenschte doel, en Rietz verkreeg den kapel-

meesterspost. De volgende levensjaren van L. waren rijk aan zorgen. Hij

reisde met zijn talrijk gezin van plaats tot plaats, om nu eens als zanger en

tooneelspeler, dan eens als leider zijner opera's, zijn brood te verdienen.

Eindelijk werd hij 1850 kapelmeester aan het F ried r ie h Wilhelmstad t-

theater te Berlijn, waar hij alleen vaudevilles en kluchten te dirigeeren had.

Doch hij was geheel uitgeput en stierf 21 Jan. 1852. Het publiek bezorgde

hem een plechtige begrafenis en verzamelde gelden voor zijn arme nagelaten

betrekkingen. — L.'s compositiën, ofschoon niet uitmuntende door diepte en

verheven gedachten, behooren tot de beste komische opera's die in Duitsch-

land geschreven zijn en kenmerken zich door eenvoud, ongedwongenheid en
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vroolijkheld Vele zijner werken worden nog heden in Duitschland en elders

vertoond en met bijval begroet.

Lüschhorn (Al bert), professor in de muziek en leeraar in het klavierspel

aan de school voor kerkmuziek te Berlijn, aldaar geb. 27 Juni 1819, schreef

ongeveer 140 instruktieve werken, die op vele Duitsche muziekscholen ge-

bruikt worden.

Lösel (Johann Georg), componist, geb. in Bohème, leefde in de eerste

helft der 18e eeuw als kapelmeester te Praag, waar in de jaren 1724 tot

1745 de volgende oratoria van hem uitgevoerd werden: Die ohsiegende Liehe

ilher die Gerechtigkeit, mit welcher Jesus den durch dij Sünde todten Men-

schen zum Leben aufgericUet (1724); Bas Uitere Leiden Jesu (1726) en

Das leweinte Grah des Heilands.

Lösener (.1. G.), geb. 1769 te Salzwedel, was organist aan de Maria-

kerk aldaar en werd later conrector aan het gymnasium dier stad. Hij stierf

5 Febr. 1829.

Losi of Losy (Graaf von), luitvirtuoos, geb. 1638 in Bohème, maakte

kunstreizen door Duitschland, Frankrijk en Italië en stierf 1721 te Praag.

Lossius (Lucas), muziekgeleerde, geb. 18 Oct. 1508 (volgens anderen

1509) te Vacha, gest. 8 Juli 1582 te Luneburg, schreef de volgende wer-

ken : Fsalmodia, hoc est cantica sacra veteris ecclesiae selecta (Neurenberg,

1533; latere uitgaven: Wittenberg, 1561, 1569 en 1579) en Erofemata mu-

sicae practicae ex proiatissimis quihtcsque hujus dulcissimae artis scriptoribus

accurate et breviter selecta (Neurenberg 1563; latere uitgaven te Wittenberg).

Lotti (Antonio), componist uit de Venetiaansche school, geb. 1667, ver-

moedelijk te Hanover, waar zijn vader kapelmeester ten hove was. Volgens

anderen zou hij te Venetië geboren zijn. In elk geval was hij van Veneti-

aansche afkomst, zooals uit zijn bijnaam Veneto blijkt, en ontving ook zijn

muzikale opleiding in de Doge-stad. Reeds 1683 werd aldaar een door hem

gecomponeerde opera, Giustino, vertoond. Zijn meester was Legrenzi. L. was

eenigen tijd als koorknaap in de kapel van den Doge werkzaam, werd 1687

lid der Gonfr aternit^ musicale di Santa Cecilia, verkreeg 1689

den post van cantore di contra alt o, met een salaris van 100 dukaten, en

werd 1692 tweede organist aan de St. Marcus-kerk. In 1704 volgde hij

Spada op als eerste organist en bekleedde dien post gedurende veertig jaren.

Na den dood van A.ntonio Biffi (1733) moest er een nieuwe kapelmeester

gekozen worden. Bij de eerste stemming verkreeg L., die mededingers had

als Pollarlo, Porpora en Porta, 6 van de twaalf stemmen; de zaak

werd aangehouden tot 1706, toen L. met 9 van de 12 stemmen veikozen

werd. Omstreeks dien tijd componeerde hij het bekende Miserere, dat zijn

naam wereldberoemd maakte. Dit werk werd gevolgd door een groot aantal

V
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Missen, Hymnes en Psalmen, die ook daarin van de werken zijner Venitiaan-

sche voorgangers verschilden, dat zij niet met orkest-, maar met orgelbege-

leiding geschreven waren. Hij had zich echter niet tot de kerkmuziek be-

paald, maar in het tijdvak 1693—1717 ook zeventien opera's geschreven.

Sommige dezer werken hadden de aandacht getrokken van den kroonprins

van Saksen, die L. uitnoodigde, naar Dresden te komen. In het najaar van

1717 begaf hij zich met een operagezelschap daarheen en bleef er tot 1720.

Er waren uitstekende zangers en zangeressen bij, o. a. zijn echtgenoote S a n t a

Steil a (gest. 1759). Handel kwam opzettelijk te Dresden, om hen te

hoeren en eenige zangers voor zyn Opera te Londen te engageeren. Nadat

L. kapelmeester aan de St. Marcus-kerk in zijn geboortestad geworden was,

bleef hij vier jaren in die betrekking werkzaam. Hij stierf 5 Jan. 1740 en

werd in de kerk St. Geminiani bijgezet. Over de beteekenis van L. in

de muziekgeschiedenis is gesproken in het artikel kerkmuziek. Een vrij vol-

ledige lijst zijner talrijke werken vindt men bij Fétis [Biogr. et Bihl. univ.),

Lottin (Denis), vioolvirtuoos, geb. 19 Nov. 1773 te Orleans, aldaar gest.

1826, gaf concerten, duetten, sonates en andere stukken voor viool in het

licht.

Lotto (Isidor), vioolvirtuoos, geb. 22 Dec. 1840 te Warschau, studeerde

aan het conservatoire te Parijs, maakte vele kunstreizen en werd 1862 kamer-

virtuoos van den groothertog van Saksen-Weimar. Later, 1872, werd hij

leeraar aan het conservatorium te Straatsburg, welke betrekking hij nog

heden vervult.

Lotze (Karl), violist, geb. 26 Dec. 1815 te Berlijn, werd 1837 concert-

meester aan den stadsschouwburg te Riga, keerde 1849 naar Berlijn terug,

waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde, en werd 1857 kamermusicus

en lid der koninklijke kapel. — Zijn broeder Wilhelm, violonceUist, geb.

17 Jan. 1817 te Berlijn, werd 1837 kamermusicus aldaar en maakte van

1838 tot 1852 deel uit van het strijkquartet van Zimmermann.

Louchet (Gust ave), klavierspeler en componist, geb. 4 Oct. 1840 te

Boulogne-sur-Mer, behaalde te Parijs met zijn Hymne de Noël een prijs. Kla-

vierwerken van hem zijn bij Maho aldaar in druk verschenen. L. was eerst

te Rouaan gevestigd, doch woont sedert 1876 te Parijs.

Louet (Alexandre), componist, geb. 1753 te Marseille, gest. 1817 te

Parijs, schreef de opera's La doublé clef ou Colomhine commissaire en Amélie.

Hij geraakte in kommervolle omstandigheden en was genoodzaakt, klavier-

stemmer te worden. Een door hem geschreven werkje, getiteld : Instrucüons

théoriques et pratiques sur 'Vaccord du Pianoforte, zag 1798 te Parijs het

licht.

Louet (Aristius), zoon van den vorige, was virtuoos op verschillende



instrumenten, vooral op de viool en de guitaar, en componist van romances
;

hij behaalde 1851 te Brussel met zijn voordrachten groot succes.

Loillié (Etienne), Fransch toonkunstenaar in dienst van den hertog de

Guise, leefde in de tweede helft der 17e eeuw te Parijs en vond een chro-

nometer uit, die als de voorlooper van den Me tr on oom beschouwd wordt.

Een beschrijving van dat werktuig is opgenomen in zijn Eléments ou principes

de musique (Parijs, 1696; andere uitgave: Amsterdam, 1698). Ook vond

hij een sonometer uit, ten gebruike bij het stemmen van klavieren.

Loure, Fr., een Fransche dans van een ernstig karakter en in langzame

beweging (|- of |-maat) ; ook een verouderd instrument van de familie der

doedelzakken.

Lourer, Fr. ; legarë, Ital. ; de tonen eener figuur binden, ineen doen vloeien.

Lövenskjold (Hermann Severin, Baron von), geb. 30 Juli 1815 in

Noorwegen, ontving zijn muzikale opleiding te Kopenhagen, waar hij 1841

koninklijk kamermusicus en 1851 organist werd. Aldaar werden ook zijn

opera's Die Sylphide, Sara, Die Höhle im Kidlaherge, die Feuerprohe en Th-

randot vertoond. Zijn overige compositiën bestaan in ouvertures, een trio,

een quintet, klavierstukken en liederen.

LÖW (Joseph), klavierspeler en componist, geb. 23 Jan. 1834 te Praag,

maakte 1854 een groote knnstreis en vestigde zich 1856 als muziekonderwijzer

in zijn geboortestad. Hij heeft meer dan 300 stukken voor klavier geschreven.

Löwe (Johann Jacob), vioolvirtuoos en componist, geb. 1628 te Eise-

nach, gest. 1703 te Luneburg, gaf symphonieën, concerten en Canones 1, 2,

3, 4 his 8 stimmig, tJieils für Instrumente, tJieils für Sdnger in het licht.

Löwe (Johann Karl Gottfried), gewoonlijk alleen Karl L. genoemd,

componist, geb, 30 Nov. 1796 te Löbejun bij Halle, ontvmg het eerste onder-

richt in de muziek van zijn vader, die aldaar cantor was, werd 1807 koor-

knaap te Köthen en ging van daar naar het gymnasium der Francke-stich-

ting te Halle, waar hij zijn muzikale studiën onder leiding van Turk voort-

zette. Hij had als knaap een zeer schoone sopraanstem en zong dikwijls in

het bijzijn van hooge of beroemde personen, o. a. van mevrouw de Staël,

die hem een geschenk gaf, en van koning Jeróme van Westphalen, die hem

een jaargeld van 300 thaler toekende. Deze gift stelde L. in staat, zijn stu-

diën in de muziek met ijver voort te zetten. De val van koning Jeróme

en de dood van zijn leermeester Turk maakten echter een einde aan zijn

onbezorgd leven, en daar ook zijn gezondheid door aanhoudend zingen geleden

had, besloot hij, zijn gymnasiale studiën weder te hervatten, hetgeen hij zoo

ijverig deed, dat hij reeds 1817 als student in de theologie aan de univer-

siteit te Halle kon worden ingeschreven. Naue, de opvolger van Turk,

richtte een Singakademie op, evenals die van Zelter te Berlijn ; L. werd

^
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er lid van en maakte er kennis met zijn aanstaande eclitgenoote, Julievon

Jacöb, een talentvol meisje, met wie hij 1821 in het huwelijk trad, doch

die hij drie jaren later weder door den dood verloor, In het jaar 1818 com-

poneerde hij zijn eerste ballades: Eduard en ErlJcötiig, na den dood zijner

vrouw volgde Ver Wirthin Töchterlein. In de jaren 1819 eji '20 bezocht hij

Dresden, waar hij kennis maakte met Goethe, K. M. vonWeberen
Hummel, en begaf zich 1821 naar Stettin, waar hij cantor aan de St. J a c o b s-

kerk en leeraar aan het gymnasium werd, welke betrekkingen hij tot 1864

bekleedde. Een tweede huwelijk, met de schilderes en zangeres Auguste

Lange, was zeer gelukkig. In het tijdvak tusschen de jaren 1847 en

1864 maakte hij vele reizen door Duitschland, Frankrijk, Engeland, Dene-

marken, Zweden en Noorwegen en werd overal met bijval ontvangen. In het

jaar 1864 was hij wegens ziekte genoodzaakt, zijn kunstenaarsloopbaan te

verlaten. Hij trok zich uit het openbare leven terug, vestigde zich te Kiel

en stierf aldaar 20 April 1869. Van zijn compositiën zijn er ongeveer 145 in

druk verschenen ; zij bestaan voor het grootste gedeelte in ballades en liede-

ren, van welke vele populair geworden zijn en nog heden door beroemde zan-

gers voorgedragen worden. Doch ook grootere werken zijn van hem bekend,

o. a. eenige oratoria, opera's, cantates, symphonieën, klavierstukken enz. Onder

zijn didaktische werken bevinden zich een Gesanglehre en een Methodische

Anweisung zum Kirchengesange. Een autobiographie van hem is, door C. H.

Bitter omgewerkt, 1870 te Berlijn verschenen.

Löwe (Sophie), zangeres, geb. 24 Maart 1816 te Oldenburg, ontving te

Mannheim het eerste onderricht in de muziek en zette haar studiën te Wee-

nen voort, waar zij 1832 voor het eerst optrad. Zij maakte kunstreizen naar

Hanover, Hamburg, Londen, Parijs en Italië en muntte, zoowel in opera's, als

in oratoria, uit. Nadat zij 1848 met den prins van Liechtenstein in het

huwelijk getreden was, zeide zij het kunstenaarsleven vaarwel. Zij stierf 29

Nov. 1866 te Pesth.

Löwenskjold (Herman n von), Deensch componist, geb. omstreeks 1818

te Kopenhagen, was 1839—1866 hoforganist aldaar en schreef, behalve vele

klavierstukken, twee opera's: Die Fmeriaufe en Turandot, welke zeer ge-

roemd worden. Hij stierf 5 Dec. 1870 te Kopenhagen.

Löwenstern (Matthaeus Apelles von), componist en dichter van gees-

telijke liederen, geb. 20 April 1594 te Neustadt, gest. 3 April 1648, is be-

kend door de volgende verzameling : Symbola oder GedenJcsprüche Ihrer Fürstl.

Gnaden Herrn Karl Friedrich Herzog zu Münsterherg^ zusammt noch etlicher

geisflicher Oden, bevattende dertig gezangen voor 1 tot 9 stemmen.

Loys (J e a n) , Vlaamsch toonkunstenaar uit de 16e eeuw, van wien twee gezan-

gen voorkomen in de verzameling van Peter Phalesius te Leuven (1555—56).
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Lozek, klavier- en orgel virtuoos, was in de laatste jaren dei- 18e eeuw

muziekdirecteur aan den schouwburg te Pi'aag. Hij is waarschijnlijk dezelfde

die bij sommigen onder den naam L o s c h e k voorkomt.

Lubbert (Emile Timothée), geb. 18 Febr. 1794 te Bordeaux uit Hol-

landsche ouders, studeerde te Parijs onder leiding van Fétis in de compo-

sitie en vervaardigde o. a. een opera in één bedrijf: Amoxir et colère. Hij

was achtereenvolgens direkteur der Groote Opera en der Opéra comique,

doch maakte met beide ondernemingen slechte zaken en was wegens schulden

genoodzaakt, te vluchten. Hij kwam later in Egypte, werd cei^emoniemeester

bij den vice-koning Mehemed Ali en stierf 1859 te Cairo.

Lnbin (Napoléon Antoine Eu gêne I.éon de Saint-), vioolvirfuoos,

geb. 8 Juli 1805 te Turijn uit Fransche ouders, maakte reeds 1817 een

kunstreis door Duitschland en kwam o. a. ook te Kassei, wanr hij zijn stu-

diën onder leiding van Spohr voortzette. Hij was achtereenvolgens te Wee-

nen en te Berlijn als concertmeester werkzaam en stierf in laatstgenoemde

stad 13 Febr. 1850. Onder zijn compositiën bevinden zich zangspelen, bal-

letten, een- en meerstemmige gezangen en vele stukken voor viool.

Lubeck (Friedrich Wilhelm), geb. 1814 te Rbeinberg, ontving onder-

richt in het vioolspel en de compositie aan de koninklijke muzieksciiool te

's Gravenhage, zette zijn studiën te Parijs voort en werd na zijn terugkomst

hier te lande eerste violist, 1837 ook concertmeester, aan de koninklijke kapel.

Toen 18i4 de betrekking van concertmeester te Hanover vakant was gewor-

den, begaf L. zich daarheen en vervulde die betrekking gedurende eenige

jaren. Hij stierf 19 Aug. 1850 te Kaldenkirchen. Onder zijn compositiën

bevinden zich concerten, phantasieën, ouvertures en zangstukken.

Lubeek (Joseph), broeder van den vorige, geb. 1811 te Wesel, studeerde

onder leiding van zijn broeder Johann Hein r ie h, trad 1830 bij oen Ne-

derlandsch muziekcorps in dienst en werd later vioHst aan de koninklijke

kapel te 's Gravenhage. Hij stierf 1845.

Lubeck (Tohann Heinrich), violist, componist en orkestdirecteur, broe-

der van de vorigen, geb. 11 Febr. 1799 te Alssen bij Dusseldorp (de Fran-

sche Lexica geven abusievelijk Alphen als zijn geboorteplaats op), werd in de

school van Spohr en Maurer tot een voortreffelijk violist gevormd. Reeds

op jeugdigen leeftijd werd hij tot directeur van het Pruisisch muziek-

corps voor Leipzig en Berlijn, vervolgens (1818—19) tot directeur der mili-

taire muziek te Berlijn en te Potsdam benoemd; 1820— '22 was hij achter-

eenvolgens te Memel, te Koningsbergen en te Stettin als orkestdirecteur aan

de Opera werkzaam. In het jaar 1823 kwam hij in Nederland, waar hij zich

als violist op verschillende concerten liet hooren en ook als onderwijzer een

zoo goeden naam verkreeg, dat men, toen 1827 te 's Hage de koninklijke

II.
•'^2
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muziekschool opgericht werd, hem aan het hoofd dier school plaatste. Gedu-

rende een tijdvak van bijna veertig jaren was hij in die betrekking ijverig

werkzaam en deed als zoodanig veel tot bevordering der toonkunst hier te

lande. Na zijn benoeming tot directeur der muziekschool trad hij slechts zel-

den meer als solist op, doch was des te ijveriger als orkestdirecteur werk-

zaam, o. a. aan de koninklijke kapel, aan de afdeeling der Maatschappij

tot bevordering der Toonkunst en aan de concertvereeniging D i 1 i-

g e n t i a. Vele onderscheidingen vielen hem ten deel. Het ridderkruis van den

Nederlandschen Leeuw werd hem 1842, de groote medaille van verdiensten

1852 geschonken. Bij het overhandigen dezer medaille zeide de minister van

binnenlandsche zaken o. a. het volgende: »Ik overreik u van wege den Ko-

ning de groote medaille, versierd met het borstbeeld van Z. M. Aan de keer-

zijde zult gij gegraveerd vinden, dat de Koning gewild heeft, dat deze medaille

o-eslagen zou worden ter eere van de uitnemende diensten, door u aan de

toonkunst hier te lande gedurende 25 jaren bewezen." Als componist trad

L. slechts zelden openlijk op en alleen dan, wanneer hij er toe werd aange-

zocht, of er zich in zijn betrekking toe geroepen achtte. Van zijn verscheidene

viool-, fluit- en hobo-concerten, quartetten en duetten is weinig meer voor-

handen. Meer bekend zijn : een ouverture met koor, voor het eerste muziekfeest

der Maatschappij tot bevordering der toonkunst (1834) vervaar-

digd; een cantate ter gelegenheid van het huwelijk van den kroonprins (thans

Willem III); de psalm -dGelolet sei Gott der B.err'^ ; een cantate voor de

nationale feestviering op 13 Nov. 1863; een klein mannenkoor {Jagerslied)

en een concertstuk voor violoncel, geschreven voor zijn jongsten zoon.

Zijn de verdiensten van L. als componist betrekkelijk gering, als leeraar

werd hij door weinigen overtrotFen. Tal van talenten werden door hem tot

uitstekende kunstenaars gevormd; tot de voornaamsten behooren zijn zoon

Ernst, Sofia Offer mans- van Hove en Verhulst. Algemeen be-

treurd stierf hij 11 Febr. 1865. Door eenige oud-leerlingen van hem werd

een jaar later een gedenkteeken op zijn graf geplaatst.

Lubeck (Ernst), klaviervirtuoos, zoon van den vorige, geb. 24Aug. 1829

te 's Gravenhage, ontving onderricht in de muziek van zijn vader en maakte

1851 met Frans Goenen (z. dezen) een kunstreis naar Amerika. Zij be-

zochten in de eerste plaats eenige der West-Indische eilanden, begaven zich

vervolgens naar Paramaribo, Demerary, Caracas, Valencia, drongen door tot

Santafe de Bogota, staken de landengte van Panama over en bereisden achter-

eenvolgens Peru en Chili. Vervolgens wendden zij zich noordelijk, tot Aca-

pulco, reisden van daar naar de hoofdstad Mexico, bezochten verscheiden

andere steden der Mexicaansche republiek en keerden 1854 naar het vader-

land terug. In genoemd jaar vestigde L. zich, nadat hij zich hier te lande met
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C oen en op het Rotterdamsche muziekfeest had laten hooren, te Parijs, waar

hij tot aan zijn dood, 17 Sept. 1876, gevestigd hleef. Zoowel daar ter stede,

als in het buitenland, werd hij algemeen voor een der eerste klavieispelers

van onzen tijd gehouden. Met Armingaud, Lal o en Jacquard gaf hij

er concerten voor klassieke kamermuziek en wijdde een groot gedeelte van

zijn tijd aan het geven van muziekonderricht. Een zenuwlijden verbitterde

zijn laatste levensjaren. — Van zijn coiaposilién z'iin hekend : Berceuse, op. \'3;

Tarantelle /Polonaise, op. 14, en Rêverie caractéristique.— B e r 1 i o z getuigde

van hem : ))Son talent est tout a fait extraordinaire, non seulement par un

mécanisme prodigieux, mais par un style musical excellent et irréprochable.

C'est la verve unie a la raison, la force unie a la souplesse; c'est brillant,

penetrant, et élastique comme une lame d'épée."

Lnbeck (Louis), violoncellist, broeder van den vorige, geb. 1832 Ie

's Gravenhage, ontving onderricht aan de koninklijke muziekschool aldaar,

later te Parijs van Jacquard. Hij werd 1863 tot leeraar aan het conser-

vatorium te Leipzig benoemd en bekleedde die betrekking tot 1872, in welk

jaar hij zich naar Frankfort begaf.

Luc (de Saint-), luitvirtuoos in dienst van koning Lodewijk XIV, maakte

1700 een groote kunstreis naar Duitschland en Oostenrijk. Bij Roger te

Amsterdam zijn stukken voor luit van hem in druk verschenen.

Luca (Se ver o de), Roraeinsch componist, leefde omstreeks 1700, in welk

jaar een door hem gecomponeerd oratorium : // ?nartirio di San Erasmo, uit-

gevoerd werd.

I
Lacas (Ignaz), componist en instrumentist, geb. 29 April 1762, bespeelde

o. a. de contrabas, de clarinet en den hoorn en had ook als zanger een goeden

naam. Hij stierf omstreeks 1835. Het getal zijner leerlingen is grooter dan

650; in de jaren 1789 tot 1817 schreef hij de muziek voor bijna 700

feestelijkheden.

Lncas (Charles), componist, violonceUist en professor in de muziek, geb.

1808 te Salisbury, gest. 23 Maart 1869, was sedert 1859 directeur dei-

koninklijke muziekschool te Londen. Zijn compositiën bestaan in opera's, syin-

phonieën, ouvertures en kerkmuziek.

Lucatelli (Giovanni Battista), componist, leefde in den aanvang der

18e eeuw te Venetië en schreef aldaar voor Ferdinand de Me die is een

Cantata da camera en een divertissement: TiUorie di David.

Lucca (Pau line), zangeres, geb. 25 April 1842 te Weenen, waar zij

reeds als kind in het kerkkoor medezong, ontving onderricht in den zang van

Rupprecht, Lewy en Uschmann. Van 1856 tot 1859 was zij als ko-

rist aan het Karnthnerthor-theater verbonden, liet zich in laatstgenoemd

jaar te Praag en te Olmütz in eenige kleine rollen hooren en ging vandaar,

.{2*
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op verzoek van den intendant von Hülsen, die haar in Boheme's hoofdstad

gehoord had, naar Berhjn, waar zij grooten opgang maakte en 1861 voor

goed aan de koninklijke Opera verbonden werd. Meyerbeer was zeer in-

genomen met haar talent en vertrouwde haar de rol van Se lik a in zijn

Afrihanerin toe. Twee jaren later gaf zij gastvoorstellingen in het G o v e n t

Garden-theater te Londen en schitterde er vooral in de rollen van Valen-
tine {Hugenoten) en Ma r ga r et ha (Faust). Ook in andere hoofdsteden van

Europa, o. a. te Weenen en te Petersburg, werd haar talent op hoogen prijs

gesteld. En niet alleen bewonderde men haar schoone stem, die een omvang

van 2* octaaf had, en haar uitmuntende manier van zingen, maar ook haar

buitengewoon groot talent als tooneelspeelster. Te Londen, waar zij telken

jare terugkeerde, behaalde zij, behalve in de reeds genoemde opera's, groot

succes als Z er line {Don Juan\ Cherub in {Figaro) en Leonora {Favo-

rite) ; maar te Berlijn omvatte haar repertorium meer dan 56 rollen. Auber
was verrukt over de wijze, waarop zij zijne komische opera's voordroeg, en

hij gaf haar tot teeken zijner bewondering de pen, waarmede hij Fra Bia-

volo geschreven had, ten geschenke. Toen 1869 Therese Mallinger

nevens haar tot eerste zangeres aan de koninklijke Opera te Berlijn geën-

gageerd werd, vormden zich partijen voor beide zangeressen. Zooals ge-

woonlijk bij dergelijke gelegenheden het geval is, bleven haat, nijd en kui-

perijen niet uit. L. meende in haar rechten verkort te zijn, bleef evenwel

nog eenige jaren op haar post, doch verbrak 1872 haar kontrakt en verliet

Berlijn. Zij begaf zich daarop naar Amerika en maakte een kunstreis door

de Vereenigde Staten, die twee jaar duurde. In Europa teruggekeerd, gaf zij

voorstellingen in alle groote steden van Duitschland, uitgezonderd te Berlijn.

Ook in andere landen liet zij zich hooren en behaalde 1876 te Amsterdam

en te Brussel, 1877 te Moskou en te Petersburg en 1878 te Madrid, nieuwe

lauweren. Op het oogenblik is zij aan de keizerlijke Opera te Weenen verbonden.

Lucchesi (Andrea), organist en componist, geb, 27 Mei 1741 te Motta

bij Venetië, was 1771 muziekdirecteur van een Italiaansch operagezelschap,

dat te Bonn voorstellingen gaf. De keurvorst van Keulen benoemde hem tot

kapelmeester, en in die betrekking bleef hij tot aan zgn dood, in den aan-

vang der 19e eeuw, werkzaam. Behalve vele opera's heeft hij kerkmuziek,

symphonieën, concerten en sonates geschreven.

Lucchesi (Giuglio Maria), vioolvirtuoos, geb. te Pisa in het midden der

18e eeuw, studeerde onder leiding van N a r d i n i , vertoefde langen tijd te Wee-

nen en keerde 1799 naar Italië terug. Zijn compositiën bestaan in sympho-

nieën en in stukken voor viool.

Lucchesina (Maria Antonia Marchesina, detta la), Italiaansche

zangeres, vervulde d 737 te Londen de rol van Rosimoiida in Hand el 's
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o^er. Faranondo, in het volgend jaar die van Arsamene ,n Sene enzong de muziek van David in het oratorium Saul bij de eerste uitZe'
(16 Jan. 1739).

^ ^^ mtvoerino-

Mch (Stephan), priester en muziekgeleerde, geb. 9 Jan. 1806 te Linzaan den Rijn, werd leeraar aan de muziekschool van den Dom te Trier engaf e volgende werk.n in het licht: meoreüsc^.,raBisc^, ^,,,, ^^^
Herstellnng eznes würivgen Kirchengesanges (Trier 1856 en 1858) en Samm-
lung ausgezeichneter Compositionen für die KircJie.

Lüders (Hans Heinrich), orgelvirtuoos, geb. 24 Febr. 1677 te Rellin-.
in het graafschap Pinneberg, werd 1706 organist aan de Nicolaas-kerk tl
Flensburg, waar hij tot 1740 gevestigd bleef. Yan zijn werken, bestaande
in kerkmuziek en 12 suites voor klavier, is niets in druk verschenen

Lu«U moderator of Lndi magister, Lat., meester van het spel- aldus
werden in de 17e eeuw de organisten genoemd.

Ludovici (Tommaso), eigenlijk Thomas Ludwig geheeten, een con-
trapuntist uit de 16e eeuw, leefde in Italië; van hem is in het licht versche-
nen: Hymni totius anni quatuor vocnm, una cum guatuor psalmls praecipuis
festivitafibus octo vocum (1591).

^
.

Ludwig (Friedrich Christian), gewoonlyk Louis Ferdinan d o-e-

naamd, prins van Pruisen, geb. 18 Nov. 1772 te Friedrichsfelde bij Berhjn,
was in de muzikale wereld als klavierspeler en componist gunstig bekend.'
Beethoven zeide van hem, dat hij niet als een prins, maar als een degelijk
toonkunstenaar speelde, en droeg hem eenige zijner compositiën op. Hij keu-
velde 10 Oct. 1806 bij Saalfeld. Van zijn compositiën, bestaande in solo-

stukken voor klavier, in trio^s, quartetten, quintetten en een octet, verdient

bijzondere vermelding zijn klavierquartet in f-mol (op. 6). Een door Kör-
ner te zijner nagedachtenis vervaardigd gedicht is door K. i\L von We her
op muziek gezet naar melodieën aan des prinsen werken ontleend.

Ludwig" (Johann Adam), muziekgeleerde, geb. 1 Oct. 1730 te Sparneck
bij Bayreuth, gest. 1782, schreef de volgende werken: Versuch von den

Eïgensdiaften eines recUschaffenen Orgellauers (Hof, 1759); Schreiben an den
Oberorganisten Eofmann in Breslau (1759); Vertlieidigung des Eerrn Sorge

wider Eerrn Marpurg ; GedanJcen uber die grossen Orgeln (Leipzig, 1762) en

Den unverschdmten Entekrern der Orgel (Erlangen, 1764).

Ltihrss (Karl), klavierspeler en componist, geb. 7 April 1824 te Schwe-
rm, ontving onderricht van zijn vader, die hoforganist aldaar was, zette zijn

studiën voort aan de Akademie voor Kunsten te Berlijn en maakte 1847
een reis naar Italië. Na zijn terugkomst in Duifschland vestigde hij zich

te Berlijn. \an zijn compositiën zijn verschenen: liederen, sonates, een

trio, een strijkquartet, twee symphonieën en een psalm voor koor en orkest.
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Luis (Salvidor), Spaansch zanger en componist uit de 16e eeuw, was

lid der kapel van koning Philips II.

Luit, Ned. ; laute, Hoogd. ; luth., Fr. ; lute, Engelsch ; liuto, Ital.
;

LAUD, Sp. ; ALAUDE, Portug. ; een eertijds zeer bekend, doch thans in ver-

val geraakt snaarinstrument met langen hals en een van banden voorzienen

toets. In vorm verschilt zij hierin van de guitaar, dat bij deze de achter-

zijde vlak, bij de luit echter peervormig is. In middeneeuwsch Latijn werd

de luit ook testudo, de guitaar cithara genoemd; doch de oude Romei-

nen duidden met deze benamingen instrumenten van geheel andere construc-

tie aan. Afbeeldingen van luiten vindt men reeds op oude Egyptische monu-

menten. De Arabieren namen dit instrument van de Perzen over; bij hen

heette het ATud, van welk woord de Europeesche benamingen der luit zijn

afgeleid. In het Westen werd de luit in de middeneeuwen bekend en speelde

tot de 18e eeuw een groote rol in de muziek. Naarmate het quartet der strijk-

instrumenten zich ontwikkelde, geraakte zij meer op den achtergrond, en door

de pianoforte werd zij, evenals de guitaar, ten slotte geheel verdrongen. Het aantal

snaren der luit was oorspronkelijk vier: c, f, a, ^'/ in den loop der tijden wer-

den er twee, G en g', bijgevoegd ; Melchior Neusiedler van Augsburg,

die 1574, leefde, voegde er nog een F bij ; in zijn tijd had de luit dertien

snaren, d. w. z. voor alle tonen, uitgezonderd de hoogste, twee sna-

ren. Zij werden door de rechterhand getokkeld. Nog in de 18e eeuw ver-

schenen er stukken voor luit, o. a. 6 sonates door Falkenhagen (1740);

odes van Gellert, door Beyer (1760) en Pièces pour Ie Luth par J. S.

Bach. — Aangaande het bij de luit gebruikelijke notenschrift vindt men

mededeelingen in het artikel tabulatuur.

Luiz (Francisco), Portugeesch componist, geb. te Lissabon, was mon-

nik en kapelmeester aan de kathedraal in zijn geboortestad en stierf aldaar

hooggeacht 27 Sept. 1693. Hij liet in manuscript kerkmuziek en Villa-

nella's na.

Lully of Lulli (Jean Baptiste de), componist en stichter der Fransche

Groote Opera, geb. 1633 te Florence, ontving het eerste onderricht in de

muziek, en wel op guitaar en viool, van een Franciscaner-monnik in zijn

geboortestad. De ridder de Guise nam hem mede naar Frankrijk, waar,

hij als koksjongen in dienst kwam bij Mlle de M on tpe nsie r, bijgenaamd

|

5)la grande Ma demoiselle". In zijn vrije uren oefende hij zich in denj

zang en het vioolspel. Toen zijn talent bekend was geworden, werd hij van

de keuken naar het orkest der prinses verplaatst, waar hij weldra de overige!

violisten in de schaduw stelde. Toen Mademoiselle ontdekt had, dat]

hij een öp haar geschreven satyre op noten gezet iiad, ontsloeg zij hem; doch zijn'

naam was reeds zoo bekend geworden, dat het hem geen moeite kostte, een^
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plaats in het orkest des konings te verkrijgen. Eenige door hem geconijio-

neerde melodieën behaagden den koning zoozeer, dat hij ter wille van L. een

nieuw orkest, »les petits violons" geheeten, samenstelde en hem tot

directeur daarvan benoemde. In zijn nieuwe betrekking legde L. zich met

ijver op het vioolspel toe en nam ook onderricht in de compositie en het

klavierspel bij de organisten Métru, Gigault en R o her del. Weldra

werd hij belast met het componeeren der balletten, waarin L ode wijk XIV

zelf als danser optrad; en na het succes van Alcidiane (1658), genoot hij

de eer, de divertissements te vervaardigen voor de opera Serse, die 16G0 ter

gelegenheid van 's konings huwelijk met Maria Theresia vertoond werd;

later ook voor Gavalli's opera Ercole amante. Dezen Venetiaanschen com-

ponist koos hij zich tot voorbeeld, bestudeerde ijverig zijn werken en toonde

in zijn muziek voor Molière's Manage forcé en Le Bourgeois genülAomme,

dat zijn studiën vrucht gedragen hadden. Van 1658 tot 1671 componeerde

hij niet minder dan 30 balletten. Deze stukken, waarin L. zelf als danser

en komiek medewerkte, deden hem in gunst stijgen bij den koning, die hem tot

opperintendant zijner muziek en 1 662 tot m a i t r e de m u s
i
q u e der koninklijke

familie benoemde. Doch deze onderscheidingen waren niet voldoende, om L.'s

eerzucht te bevredigen. Zijn nijd was opgewekt door het aan den abbéPer-

rin verleende privilegie (1669) tot oprichting eener Académie de Mu-

sique en door het succes, dat Cambert met zijn opera's Pomone en Les

Pemes et les Plaisirs de VAniour behaald had. Hij trok partij van de onee-

nigheden, die tusschen de talrijke directeuren der Opera ontstaan waren, en

wist met behulp van Mad. de Montespan te bewerken, dat het aan Per-

rin toegekende privilegie op hem werd overgedragen. Eens meester van

de Opera, hield L. met ijzeren hand de teugels van het bewind, en zijn stre-

ven was, als operacomponist beroemd te worden. In Quinault vond hij

een talentvol medewerker; deze leverde hem den tekst voor zijn opera's en

divertissementen, en in een tijdvak van 14 jaren schreven beiden 20 werken

van dien aard, namelijk: Les fctes de Vamoiir et de Bacchts, Cadmus et

Eermione, Alceste, Thesée, Le Carnaval, Atys, Isis, Psj/c/ié, Bellérophon,

Proserpine, Le Triomphe de VAmoiir, Persée, P/iaéton, Amadis de Gaule, Bo-

land, Idylle sur la Paix, VBglogxie de Versailles, Le Temple de la Palx, Ar-

mide et Benaud en Acis et Galathee. L. was een meester in elk genre.

Komische tooneelen braclit hij even voortreffelijk op muziek, als tragische.

Hij hervormde de balletten van het hof, doordien hij in plaats van de ge-

bruikelijke langzame, deftige wijzen, melodieën in snelle tem pi schreef. Het

recitativo secco der Italianen verving hij door een recitatief met begeleiding,

en bij het bewerken van dit belangrijk gedeelte der Fransche Opera hield hij

nauwkeurig de regelen der prosodie in acht. Den vorm der aria's daaren-
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tegen liet hij onveranderd en vervaardigde ze alle volgens het bij Cavalli,

Rossi en Carissimi voorkomend model. Doch hij wist in den ouden vorm

nieuw leven te gieten, en zijn aria's steken, wat vinding en uitvoering betreft,

gunstig af bij die zijner voorgangers. H. Lavoix, die meer dan twintig

partituren van den Florenfijnschen meester bestudeerd heeft, getuigt in zijn j&ï*-

toire de Vinstrumeniaüon (pag. 213): »I1 n'en est pas une, dans laquelle on

ne trouve la marque d'uii talent réel et supérieur. Variété dans l'invention

mélodique, vérite dans l'expression, richesse dans les rhythmes, coloris dans

l'instrumentation, autant du moins que 1'époque Ie permettait, LuUi avait

tous ces qualités." Het opera-orkest werd door hem versterkt met de vol-

gende instrumenten: trompetten, pauken, hobo's, fagotten en eenige slaginstru-

menten. In zijn Princesse cVElide komt een quintet van jachthoorns voor.

L, is ook als componist van gewijde muziek bekend geworden. Ballard gaf

•1684 eenige motetten voor twee koren van hem uit, en vele andere kerk-

muziekstukken van hem zijn, in het handschriit van Philidor, voorhanden

in de bibliotheken van Versailles en van het conservatoire te Parijs. Mevrouw

de Sévigné drukt in een harer brieven (van 6 Mei 1672) haar bewonde-

ring uit over het Miserere van L., en ook door anderen schijnt zijn gewijde

muziek zeer op prijs gesteld te zijn.

Bij gelegenheid der uitvoering van een Te Deiim^ door hem voor de gene-

zing van Lodewijk XIV gecomponeerd^ sloeg L. toevallig met den maatstok

tegen zijn voet, waardoor een abces ontstond. Aan de gevolgen daarvan over-

leed hij 22 Maart 1687. Zijn familie liet in een kapel der kerk des Petits-

P è r e s een praalgraf voor hem oprichten, op hetwelk de dichter S a n t e u i 1

een Latijnsch gedicht liet beitelen.

Als opperintendant der muziek en secretaris van Lodewijk XIV had L.

een groot vermogen verzameld. Hij liet, behalve vier Imizen in de beste

wijken van Parijs, ongeveer 342,000 livres na. — Over L.'s karakter wordt

verschillerlfl geoordeeld. Zijn kunst, zijn vrouw en zijn kinderen had hij har-

telijk lief, en mevrouw de Sévigné spreekt met ingenomenheid en lof over

hem. Doch bij vele zijner tijdgenooten, en vooral bij de letterkundigen, was

hij gehaat, en het ontbrak niet aan schotschriften en hekeldichten. Boileau

noemde hem een «bouffon odieux", »un coeur bas" en ))un coquin ténébreux".

Of deze en andere dergelijke beschuldigingen waarheid bevatten, dan wel of

zij haar ontslaan te danken hadden aan de jaloezie der letterkundigen, die

het den vreemdeling niet konden vergeven, dat hij meer geld verdiende met

zijn muziek, dan zij met hun berijmde vleitaal, is nog niet uitgemaakt. —
Van L 's zes kinderen zijn er twee in de muzikale wereld bekend geworden.

Zijn oudste zoon, Louis, geb. 4 Aug. 1664 te Parijs, gest. omstreeks 1715,

componeerde eenige opera's, die in zijn geboortestad en te Fontainebleau ver-
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toond zijn. Zijn derde zoon, Jean Louis, geb. 1667, gest. 1688, volgde

zijn vader op als Sur intendant en Gompositeur de la chambre
du roi.

Lumbye (Hans Chris tian), componist van marschen en dansen, geb.

2 Mei 1810 te Kopenhagen. Evenals Strauss en Lanner had hij een

orkest, met hetwelk hij kunstreizen maakte, en dat sedert 1848 concerten

gaf in Tivoli te Kopenhagen. Behalve zijn vele orkestcompositiën, van

welke eenige, o. a. Eine SommernacJit in Ddnemarh en Der Traum eines

Savoyarden^ populair zijn geworden, heeft hij een opera: Die Hexenüöte^ ge-

componeerd. Hij stierf 20 Maart 1874. — Zijn zoon George volgde hem

als directeur van het Tivoli -orkest op. Ook hij is als componist bekend.

Lumpp (Leopold), priester en componist, geb. 4 Jan. 1801 te Baden,

werd 1838 kapelmeester aan den Dom te Freiburg. Van zijn werken zijn

in druk verschenen : Der CJioralgesang nach clem Culius der katholischeri Kirche,

Siehen deutsche viersiimmige Messen mit Orgelbegleitung, Melodien zum Frei-

hirger Biöcesati-Gesanghuche^ voorts liederen eu stukken voor orgel.

Lunati (Garlo Ambrosio), bijgenaamd il gobbo della regina, een

der grootste vioolvirtuosen in de laatste helft der 17e eeuw, geb. te Milaan,

gaf in het jaar 1687 eenige concerten in Engeland,

LungO, Ital. ; dit woord boven een orgelpunt geplaatst beteekent : lang

aan te houden.

LuogO, Ital, ; z. LOCO.

Lupacchino (Bemardo), ook Lupagino en Luppachini geschreven,

bijgenaamd Bernardino del Vasto, Italiaansch contrapuntist, volgde 1552

A n i m u c c i a op als kapelmeester aan de S t - J a n s -kerk in het L a l e r a a n

te Rome, doch werd 1555 — naar B a i n i beweert, tengevolge zijner weelderige

levenswijze-—- weder afgezet en door Palestrina vervangen. Hij was als een

voortieffelijk zangmeester bekend. Vierstemmige madrigalen van iiem zijn

1546, 1547 en 1548 te Venetië in druk verschenen.

Lupi (Lupus), componist uit de 16e eeuw. Een motet van hem, uPanis

quem ego daho\ komt voor in de verzameling Motetti del fore (Venetië,

1532); andere werken van hem bevat Salblinger's Concentus 4, 5, 6 ei

8 voc. (Augsburg, 1545).

Lupus (Jean), componist uit de 16e eeuw. Werken van hem bevinden

zich in liet archief der pauselijke kapel en in de verzameling Motetti del

frutto (Venetië, 1544).

Lupus (Didier), Fransch componist uit het midden der 16e eeuw. Men

kent van hem : Chanaons spiritnelles de Guillaume Guerret mises en musique

a 4 parties (Lyon, 1548, en Parijs, 1571) en Trenfe psaumes de David a

4 voix (Lyon, 1576).
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Lapot (Nicholas), violenmaker, geb. 1758 te Stuttgart, waar zgn vader,

Franz L., ook als instrumentenmaker werkzaam was. Met hem ging hij

1785 naar Orleans, waar hij tot 1794 bleef, en vestigde zich in laatstge-

noemd jaar te Parijs. Daar ter stede werd hij tot instrumentenmaker van

het conservatorium, later van de kapel van Napoleon en eindelijk van de

koninklijke kapel benoemd. Hij stierf 13 Aug. 1824 te Parijs en werd opge-

volgd door zijn schoonzoon Frangois Gand. George Hart zegt van hem

in zijn boekje The Violin: »Nicholas L. may be justly termed the French

Stradiuarius. He was an artist in every sense of the word." — De

grootvader en overgrootvader van L. waren luitenmakers te Mirecourt en te

Plombières.

Luscinins (Othmar), eigenlijk Nachtigal geheeten, Benedictijner-mon-

nik, geb. 1487 te Straatsburg, aldaar gest. 1536, is op muzikaal gebied be-

kend door de volgende werken : Musicae instit?itiones en Musurf/ia seu praxis

musicae ; beide zijn te Straatsburg in druk verschenen. Laatstgenoemd werk

bevat afbeeldingen van in de 15e en lüe eeuw gebruikelijke muziekinstru-

menten.

Lnsin^aildo, ook lusingante, lusinghiero en lusinghevole, Ital.,

teeken van voordracht: vleiend, teeder.

Lusignani (Vincenzo), orgelvirtuoos, geb. 23 Febr. 1469 te Modena,

gest. 1525 als organist van paus Leo X.

Lusitauo (Vi een tin o), componist en muziektheoreticus uit de 16^ eeuw,

leefde te Rome. Men kent van hem: Introduzione (acilissima e novissima

di canto fermo e Ji^urato e contrapunto semplice (Rome, 1553; Venetië, 1558

en 1561).

Lnstig^ (Jacob Wilhelm), organist en muziekgeleerde, geb. 21 Sept.

1705 (bij sommigen abusievelijk 1706) te Hamburg, ontving het eerste onder-

richt in de muziek van zijn vader, die organist aan de Michaëlis-kerk

aldaar was en dien L. reeds op elfjarigen leeftijd in zijn ambt behulpzaam

was. Nadat hij vijf jaren later zelf organist aan een kerk te Hamburg was

geworden, zette hij zijn studiën ijverig voort onder leidingvan Mattheson,

bij wien hij les nam in de compositie; hij telde mannen als Telemann en

Kunzen tot zijn vrienden. In het jaar 1728 begaf hij zich naai' Groningen,

waar hij naar de vakante betrekking van organist aan de Martini -kerk

dong, welke hij ook verkreeg. Om Handel te hooren, reisde hij in Decem-

ber 1732 naar Londen; des meesters orgelspel en compositiën oefenden grooten

invloed op hem uit. Te Groningen teruggekeerd, legde hij zich ijverig op de

compositie en de muziekgeschiedenis toe en gaf eenige gezangen en suites

voor klavier in het licht. Beroemder dan door deze werken evenwel werd

hij door zijn geschriften, van welke in druk verschenen zijn, bij Vechn e rus:.
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Inleiding tot de Muziekhmde (1751; tweede druk, 1771) ; bij 01 of se n: Dm
vervolgstukhen op het zogenaamd muzikaal tijdverdrijf (1732); Muzikaale

Spraakkonst (1754) en Ttvaalf samcnspraaken over muzikaale beginselen. Ook

vertaalde hij werken, zoowel van het Nederlandsch en het Fransch in het

Hoogduitsch, als omgekeerd. Bij Rump te Bremen verschenen van hem:

Prof. D r i e s s e n , Von der besonderen Gnade (1 730) ; Vom Abendmahle (1 732),

en Prof. Barbeyrac, Tractat vom Spiele (1740). Van zijn uit het Hoog-

duitsch vertaalde werken zijn verschenen, bijOlofsen: Q,uantz grondig onder

-

2oijs op de dwarsjiuit, verzeld met eenen treffelijken regelensckat over de Com-

positie enz. (1 754) ; Baron vafi Wolfs leven en zalig versterf, door prof.

Stielritz; Werkmeisters Orgelproef met aantekeningen (1735) en Mag. Smidf s

Musico-Theologia, of stichtelijke toepassing van muzikaale ^^.'aör/^éfi?^« y bij Hum-

mel: Marpurgs aanleiding tot het Clavierspeelen (1760), Pasqiiali, over de

Generaalbas (1763) en Marpurg, over de Generaalbas (1765); bij Huizing

te Groningen: Inleiding tot de Uedenkunde van Gottschedt (1769); ein-

delijk nog een vertaling van Burney's Muzikale Reis (1786). Door Frans

Hageman te Groningen zijn nog de volgende manuscripten van hem gevon-

den: Regelen van de vingerzetting bij het clavierspel (1784); Onderrigtifigen

voor aangaande claviermeesters, na oQjarige ondervinding opgesteld (1777);

Beknopte aanleiding tot het daarstellen van goede bassen en cieraden op de

voize van het graduale romanum of tot het orgelspel bij gregoriaansche kerk-

zangen (1784) en Verbeterde harmonische xvegwijzer. — L. stierf 1796 en

werd 17 Mei van dat jaar begraven. -Tot zijn leerlingen behooren Olthoff

en Nieburg.

Uit L.'s werken blijkt, dat hij een voor zijn tijd buitengewone kennis van

muziek en muziekgeschiedenis bezat; men zou slechts wenschen, dat zij in een

minder gezwollen en opgesmukten stijl geschreven waren.

Lnsti^ (Hieron y mus) , zoon van den vorige, geb. 1742 te Groningen,

ontving onderricht in de muziek van zijn vader en vestigde zich omstreeks

1764 te Amsterdam, waar hij wegens zijn talent in het orgel-, clarinet- en

klavierspel gunstig bekend werd.

Lüstner (Ignaz Peter), violist, geb. 22 Dec. 1792 te Poischwitz bij

Jauer in Silezië, ontving zijn opleiding in de muziek te Breslau, bevond zich

1815—1816 te Parijs, waar hij met vele uitstekende kunstenaars kennis

maakte, werd 1819 eerste violist aan de kapel van den vorst van Carolath-

Beuthen, 1826 aan het Königstadt-theater te Berlijn, en vestigde zich een

jaar later te Breslau, waar hij 1844 een muziekschool oprichtte, welke vele

goede leerlingen opleverde. Hij stierf aldaar 30 Jan. 1873. Zijn vijf zonen

zijn allen goede musici; de oudste, Karl (geb. 1834), is violoncellist te Wies-

baden; Otto (geb. 1839), concertmeester te Sondershausen ; Louis (geb.
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1840), kapelmeester te Wiesbaden; George (geb. 1847), violoncellist te

Petersburg, en Richard (geb. 1854), harpist en violist te Breslau.

Luther (Martin). Deze kerkhervormer, geb. 10 Nov. 1483 te Eis-

leben, aldaar gest. 18 Febr. 1546, is op muzikaal gebied bekend als

schepper van het Protestantsche Gemeentelied, het Koraal. Of hij evenwel

zelf de melodieën voor de door hem gedichte gezangen vervaardigd heeft,

wordt betwijfeld. Slechts 4 of 5 melodieën schijnt hij gecomponeerd te heb-

ben, o. a. Jesaia dem PropJieien das geschah^ Ein feste Burg ist unser Gott,

Aus tiefer Noth ruf icli zu dir en Vom Himmel hoch da homm ick her.

Dat men hem ook als componist van de verzameling SympJioniae jucimdae

4 vocum seii moiettae 52 beschouwd heeft, vindt zijn oorzaak hierin, dat hij

een voorrede voor dat werk geschreven heeft. L. had een schoone stem en

bespeelde met talent de fluit en de luit. Een door hem geschreven verhandeling

over de muziek zag 1538 het licht ; een gedicht van hem, getiteld : jPraw itf?/«/?;d!,

komt o. a, voor in de Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung (1811).

Lutkemanil (Paul), Duitsch contrapuntist, geb. te Colberg op het einde

der 16^ eeuw, van wien 1616 te Frankfort a. d. O. het volgend werk in

druk verscheen : Newe auserlesene Kirchengesange mil 4, 5 jind 6 Stimmen.

Luttichius (Joannes), Duitsch componi.st uit den aanvang der 17e eeuw,

gaf in het licht Sales Venere rmmcales^ oder newe teutsche Politische Gesdnge

mil 4 und 5 Stimmen etc. (Leipzig, 1610).

Lutz (Matthaeus), tenorist, geb. 18 Sept. 1807 in Moravië, gest. 1834

te Weenen als lid der keizerlijke kapel.

Llltzer (Jenny), zangeres, geb. 4 Maart 1816 te Praag, maakte vele

kunstreizen en was tot 1845 aan de Opera te Weenen verbonden. Na haar

huwelijk met den dichter Fr. Dingelstedt verliet zij het tooneel. Zij stierf

3 Oct. 1877.

Lux (Friedricli), orgel virtuoos en componist, geb. 24 Nov. 1820 te

Ruhla in Thuringen, ontving onderricht van Friedrich Schneider te

Dessau, werd 1841 muziekdirecteur daar ter plaatse en 1851 kapelmeester

te Mainz. Zijn meeste compositiën, die zeer geroemd worden, zijn tot heden

in manuscript gebleven; bekend zijn geworden de opera's Das KatcJien von

Heilbronn en Rosamunde^ een Mis, een Symphonie, eenige marschen, klavier-

stukken en liederen.

Luzarche (V ie tor), geleerde en bibliograaf, geb. 1805 te Tours, gest. te

Amélie les Bains 1869, is op muzikaal gebied bekend door zijn uitgave van

een fragment uit de 12e eeuw, getiteld: Office de Pdques ou de la liésur-

recion, accompagtié de la notation musicale et suivi d'hymnes el de séguences

inédites, piiblié pour la premiere fois d'après un m.anuscrit du Xlle siècle de

la Bibliothèqiie de Tours (Tours, 1856).
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Luzzasco of Lnzzaschi, Italiaansch componist, geb. te Ferrara, behoorde

met Glaudio M er ui o tot de grootste organisten der 16e eeuw. Hij was

als zoodanig aan de kathedraal in zijn geboortestad verbonden en stierf in den

ouderdom van twee en zestig jaren. Vier- en vijfstemmige madrigalen van

hem zijn in de jaren 1576—1584 te Ferrara, Venetië en Napels in druk

verschenen. Beroemd waren zijn Ricercari voor orgel.

Luzzi (Luigi), componist, geb. 1825 te Olevano, gest. 28 Febr. 1876 te

Stradella, schreef o. a. een operette : Chiarina, vele gezangen en een hymne,

die 1848 te Genua bij gelegenheid van den doortocht van koning Kar el

Albert door 700 zangers uitgevoerd werd.

Lnzzo (Francesco), Venetiaansch componist, leefde omstreeks het mid-

den der 17e eeuw en schreef vele opera's, die te Venetië en te Napels ver-

toond werden, alsmede vele twee- en driestemmige motetten, van welke een

bundel 1650 te Venetië in druk verschenen is.

Lwoff of Lvoff (Alexisj, componist, violist en schrijver over muziek, geb.

25 Mei 1799 te Reval in Rusland, waar zijn vader een staatsbetrekking bekleedde.

Hij werd voor den militairen stand opgeleid en bracht het tot den rang van

generaal, doch vond bij zijn beroep nog altijd gelegenheid, de kunst met ijver

te beoefenen. Zijn verdiensten als violist, voornamelgk als quartetspeler,

werden te Berlijn, Leipzig, Parijs en op andere plaatsen op hoogen prijs ge-

steld, en Schumann roemde zijn uitstekende voordracht {Gesammelte Schrif-

ten, 216). Den meesten roem echter behaalde hij als componist van het

Russische volkslied, dat door hem vervaardigd werd bij gelegenheid der op-

richting van de Alexan der -zuil te Petersburg. Van zijn overige compositiën

verdienen bijzondere vermelding een Stahat-Mater voor soli, koor en orkest,

de opera Öndine, vele kerkmuziek, liederen en stukken voor viool. Als schrij-

ver is hij bekend door een werk over den Oudrussischen kerkzang. Hij werd

1836 adjudant van Tsaar Ni col aas en volgde zijn broeder Theodoropals

directeur der keizerlijke kapel. Hij stierf 28 Dec. 1870 op zijn landgoed

in het gouvernement Kowno. Gedurende de laatste twintig jaren had hij aan

een gehoorziekte geleden. Hij was zeer bevriend met Berlioz, wiens Cor-

respondance twee aan L. geadresseerde brieven bevat.

Lydisclie toonsoort, Ned. ; modus lybius, Lat. ; modo lidico, Ital. ; de

vijfde kerktoon, door middeneeuwsche schrijvers modus laetus genoemd,

wegens zijn vroolijk karakter. Met de Lydische toonsoort der Grieken, die

volgens A pulejus week en klagend was, heeft zij niets gemeen dan den

naam. De finale der Lydische toonsoort is F. Palestri na 's Missa Quinti

Toni, de vijfde Mis in het Tiende Boek, is, zooals de naam aanduidt, in deze

toonsoort geschreven.

Lyra (Au^a), Gr., een reeds bij de Egyptenaren bekend en later bij de

fc
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Grieken gebruikelijk snaarinstrument, welks oorsprong in den mythischen voortijd

gezocht moet worden. Het schijnt oorspronkelijk 4, later 5, 7 en 11 snaren

gehad te hebben en bestond uit een schildpadvormig lichaam met twee om-

hoog gestrekte armen, die door middel van een dwarsbalk, waaraan de snaren

vastgemaakt werden, verbonden waren. Een tweede balk, boven het klankgat

geplaatst, diende tot kam. Het instrument verschilde van de harp, door-

dien het minder snaren, en van de guitaar, doordien het geen toets had. De

kleine lyra (chelys) w^erd in de linkerhand of tusschen de knieën gehou-

den, de groote (cithara) met een koord om den hals gedragen. Desnaren

werden met een in de rechterhand gehouden plectrum aangeslagen. —
Men verwarre dit instrument niet met de moderne Lier (z. dit).

Lyrisch, Ned., Hoogd. ; lyriqüe, Fr. ; lirico, Ital. ; oorspronkelijk : al wat

bij de Lyra gezongen of gereciteerd werd. Dergelijke gedichten werden bij

de Grieken Oden genoemd. Na de scheiding van dicht- en toonkunst bleef

de benaming L. bestaan en werd toegepast op werken, waarin de dichter,

of de componist, zijn eigen hartstochtelijke of gevoelige gemoedsgesteldheid

schetst. Het onderscheid tusschen den epischen, den lyrischen en den dra-

matischen dichter bestaat hierin, dat de eerste zich verhalenderwijze mede-

deelt, de tweede zijn gemoed uitstort, en de derde de door hem geschapen

personen zelven lijdend en handelend doet optreden.

I
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M., verkorting van main, Mxyo, mbko. metroxome, mezzo, moll.

H. D., verkorting van masto dritta of van matx droite.

51. G., verkorting van jiain gauche.

M. S., verkorting van mano sinistra.

Ma, ital., maar; b. v. Adagio ma non troppo, langzaam, maar niet

te zeer.

Haas, (Hendrik), violist, leefde in de eerste helft der 17e eeaw te

Amsterdam.

Maas (M. van der), organist te Wülemsstad. omstreeks 1818.

Maass (Nicolaus), Dnitsch orgelmaker uit het midden der 16e eeuw.

vervaar-ügde o. a. 1543 een orgel met 43 stemmen voor Straalsond.

Maat, Ned. ; takt, Hoogd. ;. mesure. Fr.: misura, Ital.; measube. Eng.;

de indeeling der op elkander volgende tonen in kleine, aan dkando* gelgke

tgdmimten. Die indeeling geschiedt voor het oog dow middel van strepen,

welke loodrecht van de bovenste op de onderste Ign van den notenbalk ge-

trokken en maatstrepen genoenid worden: voor het oor. door geaccentueerde

en ongeaccentueerde noten. Tengevolge dezer accentuatie wordt de maat in

twee deelen. sterk en zwak, ook wel zwaar en licht, of goed en slecht deel

genoemd, verdeeld, welke door dengene die de maat slaat als nedeisli^

(thesis), en opslag (ar sis), aangeduid worden. Er zgn twee hoofdsoorten

van maten, de tweedeelige en de driededige; rg worden verdeeld in ejen-

voudig? en samengestelde. Tot de eenvoudige tweedeelige maat

behooren 1° de maat van twee heele noten of de groote a 1 1 a brevenoaaat; ig

wordt door |, ook wel door 2, meestal echter door het teekai ^ uitge-

diukt; — •2o de maat van twee halve noten of kleine al la b r e v e -maat, aan-
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geduid door |, ook wel door ^ — 3° de maat van twee kwarten (|). Tot de

eenvoudige driedeelige maat behooren : de maat van drie halven (|),

de drie-kwarts-maat (|), de drie-achtsten-maat (f) en de drie-zestienden-maat (^|).

De samengestelde tweedeelige maat is die van vier kwarten |l of gV

Tot de samengestelde driedeelige maten behooren 1° de zes-kwarts-

maat (f),
2o de zes-achtsten -maat (f),

3° de negen-kwarts-maat (|), 4o de

negen-achtsten-maat (|),
5o de twaalf-kwarts-maat i? en 6° de twaalf-acht-

sten-maat (-ï^). Behalve deze maatsoorten bestaan er nog andere, b. v. de

|- en de |-maat, die uit de vereeniging van gelijke en ongelijke maatsoorten

ontstaan zijn.

De accenten staan in de samengestelde maten in dezelfde verhouding tot

elkaar, als in de eenvoudige; met dit onderscheid evenwel, dat het eerste

accent in de samengestelde maat sterker dan het tweede is. In de eenvoudige

^-maat b. v. heeft de eerste kwart het accent of den nadruk, de tweede niet.

-#—P=-
--^-- t

Ontslaat nu door samentrekking dezer beide maten een |-maat,

dan heeft de derde noot,
ff,

wel is waar ook een accent, maar niet zoo sterk

als dat, hetwelk op de eerste noot, c, valt. Hetzelfde verschijnsel doet zich

bij samengestelde driedeelige maten voor.

mfaatdeelen, maatleden en maatnoten zijn onderscheiden benamingen der

toon- of notensoorten eener maat. In een |-maat b. v. worden de kwartnoten

maatdeelen, de achtsten noten maatleden en de zestienden maat noten

genoemd.

Mabellini (Teodulo), Italiaansch componist, geb. 2 A.pril 1817 te Pis-

|

toja, was een leerling van P i 1 o 1 1 i , later van M e r c a d a nt e , werd 1 843

directeur der Academia filarmonica en 1847 hofkapelmeester van den

groothertog van Toskane. Van zijn vele opera's verdienen bijzondere vermel-

ding Bolla, Il conté di Savagna, Il Venturiero^ Baltasare en Fiameita.

Ook schreef hij oratoria, hymnes en cantates.

Macari of Maccari (Antonio), omstreeks 1740 zanger aan de kapel van

San Marco te Venetië. Van zijn aldaar vertoonde opera's verdienen vermel-

ding Lucrezio in Costantmopoli en La contessina.

Macari (Giac.omo), geb. te Rome in de eerste jaren der 18t' eeuw, was

in de jaren 1727 tot 1744 in Italië als operacomponist gunstig bekend.

Ifaccherini (Giuseppa), eigenlijk Josepliine Maker geheeten, zan-

geres, 1745 te Bologna uit Duitsche ouders geboren, was omstreeks 1776
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als een der beste zangeressen van Italië bekend. Te Londen liet zij zich

1787 hooren. Een jaar later stierf zij te Bologna.

Macedo (Ma nu el), Portugeesch componist, leefde omstreeks het midden

der 16e eeuw en schreef motetten en Vilkancios.

Itlacfarreil (George Alexander), Engelsch componist, geb. 2 Maart

1813, ontving zijn opleiding aan de Royal Academy of Mu sic, waar hij

behalve de compositie het klavier en de trombone beoefende. In iiet jaar

1834 tot leeraar aan dat instituut aangesteld, liet hij zijn eerste groole com-

positie, een symphonie in f, uitvoeren; doch eerst met zijn BeviVs Opera,

1838 in het Lyceum vertoond, wist hij de aandacht van het puhiiek op

zich te vestigen. Hij bracht 1840 zijn Emblemaücal Trïbute on the {ineens

Marriage ten tooneele en gaf in hetzelfde jaar zijn bewerking van P uree 1 1'

s

opera Bido and Aeneas in het licht. Drie jaren later werd hij secretaris der

Handel Society, in welke hoedanigheid hij de oratoria Belsazar, Judas

Maccahaeus en Jephtah in het licht gaf. Van 1846 tot 1864 werden van

hem de volgende werken uitgevoerd: de opera's Bon Quicote, Charles IT,

RoMn Rood, Freyas Gift, Jessy Lea^ She stoops to conquer, The Soldier s

Legacy en Helvellyn, de cantates Mayday, Chiistmas en Lenora en de sere-

nade The Sleeper Awakened. M, had reeds op jeugdigen leeftijd aan de oogen

geleden. De ziekte groeide van jaar tot jaar aan en eindigde in volslagen

blindheid. Doch deze ramp verhinderde hem niet, als leeraar aan de Royal

Academy of Mus ie en als componist ijverig werkzaam te blijven. Zijn

oratorium St. John the Baptist werd 1873 met bijval te Bristol ten gehoore

gebracht. Twee jaren later verkreeg hij den titel van doctor in de muziek

en werd als opvolger van Sterndal e Bennett tot professor in de muziek

aan de universiteit te Gambridge benoemd. Behalve de reeds genoemde wer-

ken heeft M. nog vele kerkmuziek, liederen, symphonieën, ouvertures en

kamermuziek gecomponeerd. Ook is hij als schrijver over muziek bekend, en

wel door de volgende w^erken: Rudïments of Har?notiy (1860), Sij; Lectures

on Harmony (1867); Analyses of oratorio's etc, for the Sacred Rarmony

Society (1853—57); voorts door artikelen in het tijdschrift The Musical

World en in de Imperial Dictionary of Üniversal Biography. — Zijn echt-

genoote, Natalia M., altzangeres, is ook door haar vertalingen van opera-

teksten en andere werken gunstig bekend.

Macfarren (W alter Gecil), broeder van den vorige, geb. 28 Aug. 18t26,

ontving onderricht in het klavierspel van W. H. Holmes, in de compositie

van zijn broeder en van Gipriani Potter. Hij werd 1846 leeraar aan

de Academy of mus ie en 1873 directeur der concerten van dat insti.

tuut. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, ouvertures, klavierstukken

en liederen. Hij heeft Mozart's klavierwerken, Beethoven's sona-

1 n. 33
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tes en een groote verzameling, bekend als Popular Classics, in het licht

gegeven.

machado (G ar los Maria), Portugeesch componist, geb. 1816 te Santa-

rem, gesl. 1865, was leeraar in de muziek aan het seminarie op zijn ge-

boorteplaats. Zijn compositiën, hoofdzakelijk bestaande in kerkmuziek, zijn

niet in druk verschenen.

Machado (Man o el), componist, geb. te Lissabon, was in den aanvang der

17^ eeuw lid der koninklijke kapel aldaar. Hij behoorde tot de beste kerk-

componisten van zijn tijd. Zijn werken worden in manuscript in de koninklijke

bibliotheek te Lissabon bewaard.

Alachado (Rafael Goelho), Portugeesch toonkunstenaar,- geb. 1814 te

Angra da Heroismo, studeerde te Lissabon in de muziek en begaf zich 1838

naar Brazilië, waar hij een goede betrekking verkreeg. Hij maakte van daar

uit reizen naar Engeland en Frankrijk, ten einde zijn muzikale kennis te ver-

meerderen, en bezocht ook Spanje en Portugal, alvorens ten tweeden male naar

Brazilië te vertrekken. Onder zijn compositiën bevinden zich ongeveer vijftig

Braziliaansche gezangen en vele kerkmuziekstukken.

Alachetti (Teofilo), componist, geb. omstreeks 1660 te Bologna, was

kapelmeester aan den Dom te Pisa en gaf een door hem gecomponeerde ver-

zameling, getiteld: Sacri concenti di salmi (Bologna, 1693), in het licht.

UlachiCOtS, Fr., heetten in de Oudfransche kerkmuziek die zangers, welke

gedurende het door de koorknapen voorgedragen koraal de intervallen door

tusschentonen moesten verbinden en de pauzen door improvisatiën aanvullen.

Deze wijze van zingen heette Machicotage.

Machicourt, z. manchicourt.

Macholdus (.Toannes), contrapuntist uit de 16e eeuw, waarschijnlijk uit

Thuringen, schreef o. a. Historia vom Leiden vnd Sterhen Christi mit 5 Stim-

men componirt (Erfurt, 1593) en V Motetten auf die Türhn-Gefahr gerichtet

(Erfurt, 1595).

Maciciowsky (Stanislaus), Poolsch vioolvirtuoos, geb. 8 Mei 1801 te

Warschau, leerhng van Rozycky en Möser, maakte vele kunstreizen, o. a.

door Engeland, en schreef compositiën voor zijn instrument.

Itlacllts (Karl), klavierspeler, violist en componist, geb. 16 Juni 1846 te

Weimar, werd 1875 kapelmeester aan den stadsschouwburg te Riga. Van

zijn compositiën, waartoe ook twee concertouvertures behooren, zijn eenige

liederen en klavierstukken in druk verschenen.

Jtlack (Heinrich), omstreeks 1670 kapelmeester te Stuttgart, wordt door

Mattheson {E/irenpforte, pag. 148) als degelijk componist geroemd.

miackeuzie (Alexander Campbell), Schotsch componist, zoon van den

1858 overleden orkestdirecteur aan den schouwburg te Edinburg, werd aldaar
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2 Aug. 1847 geb. en op lienjarigen leeftijd door zijn ouders naar Diiitsch-

land, en wel naar Sondershausen, gezonden, waar hij van den concertmeester

W. Ulrich onderricht in het vioolspel en van den hofkapelmeesler E d u a r d

Stein in de compositie ontving. In het jaar 1862 ging hij naar Engeland en

zette te Londen zijn studiën onder leiding van Saint on voort, die hem be-

woog, leerling aan de Royal academy of Mu"sic te worden. iM. verkreeg

het zoogenaamde King's scholars hip, d. i. het recht om de school koste-

loos te mogen bezoeken. Drie jaren later keerde hij naar Edinburg terug,

waar hij als muziekondersvijzer, vioolvirtuoos, orkestdirecteur en componist

zeer gunstig bekend werd. Hij is de eerste Schotsche componist, wiens wer-

ken ook buiten zijn vaderland bekend zijn geworden. Zijn ouverture Cer-

vantes werd 1877 te Sondershausen, zijn klavierquartet in Es 1879 dooi- von

Bülow te Hanover ten gehoore gebracht. Van zijn overige werken verdie-

nen bijzondere vermelding: Ooerture to a Comedy j een strijkquintet ; Trola

morceanx pour Piano, op. 15; Tempo di Ballo, voor orkest, en vele liederen.

MackintOSh (John), geb. 1767, fagotvirtuoos, bekleedde 18'21—1835 een

plaats in de eerste orkesten van Londen. Zijn toon werd zeer geroemd. Hij

.stierf omstreeks 1840. — Zijn zoon Alphonso was violist.

Mackleuburg; (J.), klavierspeler en orkestdirecteur, geb. '20 Juli 1837 te

Dantzig. ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig en was

achtereenvolgens muziekdirecteur te Posen, Stettin en Dantzig. Hij stierf 11

Febr. 1871.

Macqae (Jean de), Belgisch componist, was omstreeks 1540 hoforganist

van den vice-koning van Napels en bekleedde nog 1592 den post van kapel-

meester daar ten hove. Van zijn werken zijn in druk verschenen: achtstem-

mige Litanieën, zesstemmige Madrigaletü (Antwerpen, 1600), en CaitzonetU

alla NapolUana (1555). Ook komen werken van hem voor in verzamelingen

van dien tijd.

Macri (Pa oio), contrapuntist, geb. in het midden der 16e eeuw te Bo-

logna, gaf 1581 en 1597 te Venetië eenige door hem gecomponeerde motet-

ten en Lamentaüones Jeremiae in het licht.

Madejski (Ma ree 11), Poolsch klavierspeler en componist, leefde omstreeks

het midden dezer eeuw te Lemberg, waar hij vele zijner compositiéin, als

liederen en klavierstukken, in het licht gaf.

Madia (Henri), kerkcomponist, geb. 1698 te Verdun, werd 1737 vice-

kapelmeester te Versailles, 17-44 gouverneur der muziekpages, en stierf 4 Febr.

1788. Zijn motetten, die hij voor de koninklijke kapel schreef, werden ook

in het Con eert spirit uel te Parijs uitgevoerd. Ook is van hem bekend

een Traite du coutrepoïnt smple (Parijs, 1742).

Madonis (Giovanni), vioolvirtuoos, geb. op het einde der 17e eeuw te

L
aa^
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Venetië, kwam 1726 te Breslau, waar hij veel bijval vond, keerde 1729

weder naar zijn vaderland teru^if en werd 1731 naar Petersburg beroepen,

waar hij tot 1744 violist aan de keizerlijke kapel was. Eenige vioolconcerten

en sonates van hem zijn te Parijs in druk verschenen.

Jfadre de Deos (Antonio da), Portugeesch componist uit de 17e eeuw,

geb. te Lissabon, gest. 1690 als koordirecteur aan een Karmelietenklooster

aldaar. Van zijn compositiën bevinden zich motetten, psalmen en responsoriën

in de koninklijke bibliotheek te Lissabon.

madrigaal, een lyrisch zinrijk dichtstukje, doorgaans op de liefde betrek-

king hebbende. Er zijn vele verklaringen van dit woord gegeven. Volgens

sommigen is het afgeleid van het Italiaansche madre (moeder) en beteekent

het een gedicht, opgedragen — zooals het geval moet geweest zijn met de

eerste madrigalen — aan de Heilige Maagd. Volgens anderen komt het van

hét Provencaalsche mandre, schaapherder en gal, klank, en zou aldus genoemd

zijn naar het herderlijk karakter van het gedicht. Weder anderen zoeken

den oorsprong van het woord in het Spaansche mad/rugada (dauw) en mee-

nen, dat het dezelfde beteekenis heeft, als het Italiaansche mattinata. Ook

zijn er, die het afleiden van een aldus genaamde stad, in een heerlijke vallei

van Oud-Castiliê gelegen. Slechts hierin komen allen overeen, dat de naam

het eerst aan een soort van gedichten gegeven en later overgedragen werd op

de muziek die er bij gezongen werd. Vermoedelijk in het land van den min-

nenzang, Provence, ontstaan, werd het madrigaal als zangstuk eerst in de

16e eeuw in andere landen van Europa bekend. W^el heeft B u r n e y beweerd,

dat het reeds in de 13^ eeuw in Italië bestond, en dat G a s e 1 1 a , de vriend van

Dan te, als de eerste madrigalen-componist beschouwd moet worden; doch

een nauwkeurig onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat die bewering het

gevolg is eener verwarring van den ballade-vorm met de hier bedoelde dicht-

soort, en dat naam en vorm van het madrigaal in Italië niet vóór de 16e

eeuw bekend zijn geworden. Ad r iaën Willaert, de beroemde Nederland-'

sche contrapuntist en stichter der Venetiaansche school, schijnt de eerste

madrigalen-componist geweest te zijn. Van Venetië uit verbreidde het m a-

drigaal zich over bijna alle landen van Europa en oefende grooten invloed

uit op de muziek in het algemeen. Arcadelt, Gypriaen de Rore en

Orlando Lasso schreven meesterstukken in dit genre, maar vooral Pal e s-

trina toonde zijn meesterschap ook over dezen vorm, zooals blijkt uit zijn

twee Lihri di Madrigali a qïiattro vod (1555 en 1586) en Libri di Madri-

gali spirittiali (1581 en 1594). De parel dezer collectie is het Madrigaal

Alla riva del Tebro.

Bij het componeeren van madrigalen maakte men zich los van den can tus

firmus der kerkmuziek en vond nieuwe melodieën; slechts bij de oudste ma-

1
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drigalen-componisten komen nu en dan aan de kerkmuziek ontleende melo-

dieën voor. Aanvankelijk zeer eenvoudig, werd de vorm dezer gezanf^en van

lieverlede ingewikkelder; fuga's en contrapuntische kunsten bleven niet uil,

het aantal stemmen werd grooter, recitatieven en ariosi werden aangebracht,

zoodat ten slotte de madrigalenstijl {Stylus madrigalescns) veel overeenkomst

met den dramatischen verkreeg, en een schrijver uit de 17e eeuw tot de con-

clusie kwam, dat de opera's «historische madrigalen" waren.

In weinige landen maakte het madrigaal zooveel opgang, als in Engeland,

waar in dit genre vele f'rissche en oorspronkelijke stukken gecomponeerd wer-

den, zooals o. a. blijkt uit de verzamelingen First Boohe of Songes or Ayres

of foiire parts van D o w 1 a n d (1 597) ; The Triumphes of Oriana^ van M o r I e y

en 15 andere componisten (1601), en de Maclrigals mul Motets s^n Oriando

Gibbons. Nog heden bestaat in Engeland een Madrigal -Society, op-

gericht 1741, die zich ten doel stelt, jaarlijks eenige compositiën van deze

soort ten gehoore te brengen.

Omstreeks het einde der 17e eeuw geraakte het madrigaal in verval.

Slaelzel (Johann Nepomuk), geb. 15 Aug. 1772 te Regensburg, waar

zijn vader orgelmaker was, vestigde zich te Weenen als muziekonderwijzer en

instrumentenmaker. Hij vervaardigde o. a. een automatisch instrument, een

Orchestrion, dat muziek van Haydn, Mozart enCrescentini speelde

en voor 3000 gulden verkocht werd. In een ander soortgelijk instrument,

Panharmonicon genaamd, bracht hij ook clarinetten, violen en violon-

cellen aan; het werd 1804 te Weenen en later te Parijs tentoongesteld en

voor 60,000 franken verkocht. Een andere uitvinding van hem was de auto-

matische trompetter, aan welk werk hij zijn benoeming tot hofmechanicus te

danken had. Ook verbeterde hij den metronoom van Stock el en verwierf

daardoor de goedkeuring van Beethoven en andere toonkunstenaars. Hij

wist den grooten meester over te halen, om voor een nieuw door hem ver-

vaardigd Panharmonicon, dat hij te Londen wilde tentoonstellen, een

veldslag-symphonie te maken. Beethoven voldeed aan zijn verlangen en

schreef de compositie, welke onder den naam van Wellington s Sleg oder die

Schlacht bei Fittona bekend is geworden. Op M.'s verzoek instrumenteerde

Beethoven dit werk ook voor orkest en liet het te Weenen uitvoeren.

Doch M. wist zich van de orkestpartituur meester te maken en beweerde,

dat Beethoven, die hem ongeveer 50 dukaten schuldig was, er hem het

recht van uitgave en uitvoering van had overgedragen. Dit gaf aanleiding

tot een rechtsstrijd, en Beethoven schreef een brief aan de toonkunstenaars

van Londen, waarin hij kennis gaf van M.'s gedrag jegens hem. M. schijnt

daarop niet naar Londen gegaan te zijn, maar vertoefde eenigen tijd te Am-

sterdam, waar hij kennis maakte met den mechanicus Winckel, die hem
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een door hem uitgevonden metronoom liet zien. M, eigende zich de iiitvin-

dinir, waaraan hij slechts een kleine verbetering had aangebracht, geheel toe,

verkreeg er patent voor en richtte 1816 te Parijs een metronomenfabriek op.

Winckel echter stelde alles in het werk om te bewijzen, dat niet M., maar

hij zelf de uitvinder van den metronoom was, en het Koninklijk Neder-

landsch Instituut stelde hem in het gelijk (z. metronoom en winckel).

M. moest later zelf toestemmen, dat het leeuwenaandeel der uitvinding aan

Winckel toekwam. In het jaar 1817 te Weenen teruggekeerd, verzoende

hij zich met Beethoven, die hem in het verspreiden van den metronoom

behulpzaam was, en verdiende zoowel daar ter stede, als te Londen, veel geld

met zijn werken, o. a. met den automatischen schaakspeler (eigenlijk een uit-

vinding van Wolfgang von Kempelen) en met den automatischen koord-

danser. Hij maakte echter vele schulden en begaf zich 1826 naar Amerika,

ten einde aldaar met zijn automaten geld te verdienen, hetgeen ook werkelijk

gebeurde. M. stierf 21 Juli 1838 aan boord van een Amei'ikaansch schip.

Maerle (Hendrik van), organist te Utrecht, omstreeks 1644— 1658.

JHaestOSO, Ital., plechtig, grootsch, breed.

Maestro, Ital., meester, een in Italië zeer gebruikelijke benaming voor een

toonkunstenaar, bepaaldelijk voor een componist.

Maestro di capella, Ital., kapelmeester.

Maestro dei putti, Ital.; magister puerorum. Lat.; leermeester der koor-

knapen, bepaaldelijk van die der St. Pieters-kerk te Rome.

Maestro al cembalo, Ital., eigenlijk: klaviermeester, bekleedde vroeger in

het operaorkest de eerste plaats na den kapelmeester. Hij begeleidde de reci-

tatieven op het klavier. Handel bekleedde in zijn jeugd dien post aan de

Opera te Hamburg.

Maffoli (Vincenzo), zanger, geb. omstreeks 1760 te Reggio, was van

1783 tot omstreeks 1806 een sieraad der Italiaansche Opera. Hij maakte

kunstreizen door Oostenrijk en Duitschland en was 1792—93 aan de Opera

te Weenen verbonden.

MagadiS, een bij de Grieken gebruikelijk, volgens Anakreon door de

Lydiers uitgevonden snaarinstrument, dat wat vorm en speelwijze betreft niet

van het psalter ion verschilde; bij de Phrygiërs ook een soort van dubbelfluit.

Ma^alliaens (Felipe da), Portugeesch componist uit de 17e eeuw, geb.

te Apeitani nabij Lissabon, bekleedde den post van koninklijk kapelmeester.

Kerkmuziekstukken van hem zijn 1636 en 1641 te Lissabon in druk ver-

schenen. Zijn overige compositiën zijn in manuscript voorhanden in de ko-

ninklijke bibliotheek aldaar.

Ma^azarri (Gaetano), componist van volkshymnes, woonde te Turin, later

te Milaan, en stierf in laatstgenoemde stad 27 Maart 1872. Hij was lid der
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Academia filarmonica te Bologna en der vereeniging Santa Cecilia

te Rome. Zijn hymnes op paus Pius IX en op Kar el Al bert van Sar-

dinië werden in Italië overal gezongen, de eerste is ook buiten Italië bekend

geworden.

Mag^ini (Giovanni Paolo), Italiaansch violenmaker, leefde van 1590

tot 1640 te Brescia. Hij wordt als een leerling, althans als een navolger, van

Gaspard di Salo beschouwd. De instrumenten van beide makers, vooral

de contrabassen, worden dikwijls met elkander verward. Dienaangaande zegt

George Hart {The Violin, p. 87):

,The Doublé Basses of these two makers have niuch in common to the not deeply versed exa-

miner. Maggini, howewer, was not so successful as his compeer in the seleotion of the form of

the instruments. In them we miss that harmony oi ontline belonging to the works of Gaspard,

particularly as relates to his Doublé Basses. The outline of Maggini is broad but lacks the

classic symmetry of the rare old Brescian artist. The form of Maggini is flat, and the means

which he adopted in order to obtain a fuU and telling tone were very complete. The sides of

his instruments are frequently rather shallow, and quite in accordauce with the outline. "With

others who foliowed him, he evidently recognized the necessity of reducing the height of the

sides in proportion to the dimensions of his instrument. The sound-hole of Maggini is long

and pointed, admirably sed in the instrument, and brimful of meaning. The scroll is antique,

but boldly cut, and clearly mark.s au onward step from the somewhat crude prodnetion of Gas-

pard, the back of which is not grooved, or but slightly. Maggini's varnisk is of browu or

yellow colour, and of good quality."

Sla^gilli (Pietro), violenmaker, zoon van den vorige, werkte van 1630

tot 1680 te Brescia. Vele zijner instrumenten overtrefFen die zijns vaders in

schoonheid van vorm.

IHag'^ioIate, Ital, ; lentezangen, die vroeger in Italië door de jonge lieden

onder de vensters hunner minnaressen gezongen werden.

Maggiore, Ital., majeur, Fr.; major third. Eng.; dur, Hoogd. ; de toon-

soort der groote terts (z. terts en toonsoort).

maggiore (Francesco), componist, geboortig uit Napels, maakte reizen

door vele landen van Europa en woonde ook eenige jaren te Amsterdam,

waar hij 1770, volgens anderen 1782, stierf. Gunstig bekend waren zijn

beide opera's 1 raggiri delta cantatrice (1745) en Gli scherzi (Tamore [iliS'-ï).

Magherini (Giuseppe Maria), componist, geb. 1782 nabij Milaan, be-

gaf zich naar Londen, waar 1770 zijn oratorium Salomo ten gehoore gebracht

werd en strijktrio's van hem in druk verschenen.

Magi (Fortunato), componist, geb. O Oct. 1839 te Lucca in Toscane,

werd leeraar aan de muziekschool aldaar, 1872 directeur van dat instituut,.

1874 van de muziekschool te Ferrara en 1876 van die te Spezia. Hij is lid

der Academia filarmonica te Bologna, der vereeniging Santa Cecilia

te Rome en van het koninklijk instituut te Florence. Onder zijn compositiën be-

vinden zich kerkmuziekstukken, opera's, symphonicën, klavierstukken en gezangen.
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Mao'iello of Magielli (Domenico), contrapuntist uit de 16e eeuw, geb

te Valeggio, van wien te Venetië twee bundels vijfstemmige Madrigalen

(1567 en 1568) in druk verschenen zijn.

Ma^ini (F ra nee se o), Italiaansch componist, geb. omstreeks 1750, van

wien cantates met kiavierbegeleiding (voorhanden in het muziek-archief van

den vorst van Sondershausen) en sonates voor drie bazuinen bekend zijn.

Ma^io (Francesco), componist, geb. te Gastro Vetrano op Sicilië, gaf

o. a. in het licht : Sacra armonia e musicali concenti a 2, 3, 4 <? 5 vocï,

con 2i7ia messa a 5 concertala (Milaan, 1670).

Hfagirus (Johann), godgeleerde en toonkunstenaar, geb. omstieeks 1550

te Kassei, gest. 1631 te Brunswijk, is op muzikaal gebied voornamelijk be-

kend door het volgende werk : Arüs musicae metkodice legibus logicis infor-

maiae libri duo (Frankfort, 1596 en 1611).

Na^lioili (Gio vacch ino), klaviei'speler en componist, geb. omstreeks

1830 te Pontassieve in Toscane, schreef kerkmuziek, klavierstukken en een

lyrisch drama: Ferruccio^ dat te Florence vertoond werd.

Ma^nasco (Lodovico da Santa Fiora), Italiaansch componist en zan-

ger, omstreeks 1550 lid der pauselijke kapel, werd later bisschop van Assisi.

ülaj^lli (Bartolom eo) , notendrukker en muziekuitgever, geb. te Ravenna,

leefde in den aanvang der 17e eeuw te Venetië. — Zijn broeder Ben edett o,

geb. te Ravenna, gest. als oi'ganist aan de kathedraal aldaar, was als com-

ponist gunstig bekend. Motetten en Missen van hem zijn te Venetië in druk

verschenen.

üla^ni (G i u s e p p e) , componist, geb. te Foligno, was op het einde der

17e en in den aanvang der 18e eeuw kapelmeester aan de kathedraal in zijn

geboortestad. Van zijn compositiën zijn bekend het melodrama Decio in

Foligno (1697) en de opera Teuzzone (1706).

lla^nien (Victor), vioüst, guitarist en componist, geb. 19 Nov. 1804 te

Epinal in het departement der Vogesen, ontving te Parijs onderricht van

Rod. Kreutzer en CaruUi, werd 1820 muziekonderwijzer te Golmar,

later te Mühlhausen, en 1830 orkestdirêcteur te Beaüvais. Nadat hij gedu-

rende zestien jaren in laatstgenoemde betrekking werkzaam was geweest, werd

hij directeur van het conservatoire te Rijssel. Als componist is hij bekend

door kerkmuziek, concerten, phantasieën en andere stukken voor viool en voor

guitaar; als schrijver, door een Theorie musicale (Parijs, 1837).

Alag'nificat, Lat., eerste woord van den Lofzang der Heilige Maagd : y)Mag-

nificat anima mea dominum (mijn ziele looft den Heei')." Reeds in de eerste

tijden van het christendom werd het Magnificat onder de kerkzangen opge-

nomen. Het behoort thans tot de Vesperzangen en wordt in denzelfden toon

als de voorafgaande Antiphoon gezongen. De beroemdste contrapuntisten der
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16^ en 17e eeuw hebben schoone bewerkingen van dit gezang vervaardigd.

Onder de latere toonzetters die het Magnificat tot onderwerp eener compo-

sitie gemaakt hebben behoorea o. a. Durante, Bach, Mendelssohn
en B. Klein.

Jfla^nus, volgens H a w k i n s een der beste Engelsche contrapuntisten uit

de 18e eeuw, was organist aan de St. Gil es-kerk te Londen. Hij stierf

krankzinnig.

Ma^nus (Richard), Duitsch componist uit den aanvang der 17e eeuw,

bekend door zijn werk Caniicum canticorum Salomonis in allen Tonis mit

4, 5 his 8 Sümmen (Frankfort, 1615).

Ma^^yaarsche muzieh, z. muziekgeschiedenis.

mahault of Mahaut (Antoine), fluitvirtuoos, leefde in de jaren 1737— 77

te Amsterdam en ging in laatstgenoemd jaar naar Parijs, ten einde zijn schuld-

eischers te ontvluchten. Doch ook daarheen volgde hem de vrees voor zijn

crediteuren, en om daaraan een einde te maken, begaf hij zich in een klooster.

Het jaar van zijn dood is onbekend. Van zijn werken zijn bij Hummel te

Amsterdam in druk verschenen : Trios pour flütes, Trois livres de sonates

pour la jlute ; Deux livres de duos pourJlute; Nouvelle methode ijour apprendre

en peu de temps a jouer la jlute traversière (twee uitgaven). Bij Ar nol d

Olofsen verscheen van hem: Maendelijks Musikael Tijdverdrijf^ bestaende

in nieuwe hoUandsche Cansonetten of Zangliederen, op d'Italiaensche trant in

'tmusiek gehragt (1751 en 1752) en MusiJcaale Lente- en Somertijdverdrijft

bestaande in 36 zang- en speelariaas voor zang en instrumenten (1759).

Mahillon (Victor), fabrikant van blaasinstrumenten en gunstig bekend ge-

luidkundige, geb. 10 Maart 1841 te Brussel, heeft o. a. de volgende werken ge-

schreven : Éléments d'acoiistique musicale et instrumentale^ comprenant Vexamen

de la construction théorique de tous les instruments de musique en usage dans

Vorchestration moderne; Tableau synoptique de la science de Vharmonie indi-

quant la theorie de tous les accords et la loi de leur succession en Tahleau

synoptique des voix et de tous les instruments de musique employés dans l'iti-

strumentation moderne des orchestres de symphonie, d^harmonie et de fanfares,

indiquant Vétendïie, la position et l'emploi de chacun d'eux, la maniere de les

écrire et les rapports qui existent entre eux. Hij is conservator der instru-

menten-verzameling van het conservatorium en bezit in zijn eigen fabriek een

kostbare en zeldzame verzameling instrumenten.

Mahler (Luca), luitenmaker te Bologna, leefde omstreeks 1415.

Mahr (Johann Andreas), klaviermaker, was van ongeveer 1788 tot

1812 te Wiesbaden gevestigd. Een uitvinding van hem is de zoogenaamde

Clavi-Mandor.

Mahu (Step ban), contrapuntist uit de 16« eeuw, was zanger aan de
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kapel van keizer Ferdinand I. Een Magnificat en andere kerkmuziek-

stukken van hem zijn in de bibliotheek te Munchen voorhanden.

Maiche (M. de), guitaarspeler, leefde op het einde der 16e en in den aan-

vang der i7e eeuw te Parijs, waar van hem in druk verscheen: Canons

a 3, ^ ei b voix avec accompagnement de Lyre ou de Gtdtarre.

Hfaichelbeck (Frans Anton), leeraar in de Italiaansche taal en Praesen-

tarius aan den Dom te Freiburg in Breisgau, was als componist en klavier-

speler gunstig bekend. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen: Sechs

pompeiise, schone, leichte und auf den neuesten Italianischen Styhim für alle

Chöre dienliche Messen (Freiburg, 1739).

JUaJ^ret (R o bert), Fransch componist, geb. omstreeks 1505 te Mans,

aldaar gestorven 1568, schreef o. a. voortreffelijke vierstemmige gezangen.

Naillard (Gilles of Égide), Fransch componist, geb. te Thérouanne om-

streeks het midden der 16e eeuw, leefde te Lyon, waar 1581 eenige vier-,

vijf- en zesstemmige gezangen van hem in druk verschenen zijn.

Maillard (Jean), Fransch componist uit de tweede helft der 16e eeuw,

woonde te Parijs, waar van hem in druk verschenen zijn XX cantiones sacrae

seu motectae quatuor vocum (1561) en een vijfstemmige Mis (1557).

Maillard (Marie Thérèse Davoust), zangeres, geb. 6 Jan. 1766 te

Parijs, trad 1782 als Golette [Devin du village) in de Groote Opera aldaar

op en behaalde later vooral in de. opera's van Gluck groot succes.. Zij stierf

16 Oct. 1818.

Maillart (Louis Aimé), componist, geb. 24 Maart 1817 te Montpellier,

ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte een studiereis

naar Italië. Te Parijs teruggekeerd, bracht hij 1847 in de Opéra National zijn

Gastiielza ten gehoore, welk werk een zeer gunstig onthaal bij het publiek

vond. Ook zijn volgende werken: Le moiilin des tilleuls, La croix de Marie,

Les pécheurs de Catane en Lara, gingen niet onopgemerkt voorbij ; doch het

meeste succes behaalde Les dragons de Villars (1856), welke opera ook buiten

Frankrijk bekend is geworden en nog heden o. a. in Duilschland, onder den titel

:

Bas Glöckchen des Eremiten, herhaalde malen gegeven wordt. Tijdens de bin-

nenlandsche woelingen van 1871 begaf M,, die sedert eenige jaren lijdend

was, zich naar Moulins, waar hij 21 Mei van datzelfde jaar stierf.

ülaillart (Pierre), Fransch muziekgeleerde, geb. te Valenciennes omstreeks

het midden der 16e eeuw (volgens v. d. Straelen omstreeks 1530), ontving

zijn muzikale opleiding te Kamerijk, was 1563 zanger aan de koninklijke

kapel te Madrid en werd later zangmeester aan de kathedraal te Doornik.

Volgens Coussemaker is hij eerst in het jaar 1622 gestorven. Men kent

van hem een belangrijk werk, welks titel luidt : Les tons ou discours sur les

modes de la musigue, et les tons de Véglise, et la distinoiion entre iceuas

;

f
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divisez en deux parties; aux quelles est adioustée la (roisiesme par Ie dict

autheur, en laquelle se traicte des premiers éïémens et fondemens de la mu-

sigue (Doornik, 1610).

P Mailly (.Tean Alphonse Er nest), orgelvirtuoos, geb. 27 Nov. 1833 te

Brussel, ontving onderricht van Christian Girschner, verkreeg op jeug-

digen leeftijd de betrekking van accompagnateur aan den Muntschouwburg in

zijn geboortestad en werd 1861 leeraar in het klavier-, 1869 in het orgel-

spel aan het conservatoire. Hij liet zich herhaalde malen ook buitenslands

hooren, o. a. te Londen, waar hij 1871 op de internationale lentoonstelling

België vertegenwoordigde, en te Amsterdam, waar hij zich bij de inwijding

van het orgel in de kerk van den H. Antonius van Padxia liet hooren.

Onder zijn leerlingen bevinden zich vele uitstekende organisten, als: Paul

Tril lat (Lyon), Ma es (Amsterdam), Wouters (Brussel), De Pauw
(Ixelles) e. a.

iHainberger (Johann Karl), componist en instrumentalist, geb. 1750 te

Neurenberg, speelde viool, orgel en verscheiden blaasinstrumenten. Hij was

organist aan de Lor en zo -kerk in zijn geboortestad, kapelmeester van het

stadsmuziekcorps en directeur der winterconcerten aldaar. Hij stierf 22 April

1815. Zijn talrijke compositiën bestaan in symphonieên, sonates, oratoria,

kerkmuziek en opera's.

Mainzer (Friedrich), Duitsch vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks

1760, was 1785 lid der kapel van den markgraaf van Brandenburg-Schwedt,

ging 1795 over in die van den hertog van Mecklenburg-Strelitz en 1807 in

die van den koning van Beieren. Van zijn werken zijn in druk verschenen

quartetten voor fluit, viool, alt en violoncel, en een Rondo voor viool.

Mainzer (Joseph), geb. 1801 (volgens Men del 1807) te Trier, ontving

' zijn muzikale opleiding als koorknaap aan den Dom aldaar, werd 1826 tot

priester gewijd en ontving later den titel van abèé. De bisschop van Trier

liet hem naar Italië reizen en stelde hem na zijn terugkomst in het vadeiland

tot zangmeester aan het seminarie aan. Wegens zijn geschriften tot veide-

diging der Poolsche omwenteling door de Pruisische regeering vervolgd, begaf

M. zich naar Brussel, waar hij 1833 zijn opera Triomphe de la Pologne com-

poneerde en artikelen leverde voor het tijdschrift L'artiste. Van Brussel be-

gaf hij zich naar Parijs, waar hij zangvereenigingen voor werklieden oprichtte,

medewerker aan de Gazette musicale werd en feuilletons voor het dagblad

Le National schreef. Tusschen 1835 en 1841 gaf hij vele didaktische werken,

hoofdzakelijk zangmethodes, in het licht en componeerde de opera La Jaquerie, die

1839 vertoond werd, doch fiasco maakte. Vervolgens begaf hij zich naar Engeland

en vestigde zich als zangonderwijzer te Manchester, waar hij 10 Nov. 1851

stierf. Zijn werk Singing for the million beleefde in Engeland vele uitgaven.
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Haistre (Matthias Ie), Nederlandsch componist en kapelmeester van den

keurvorst van Saksen, vermoedelijk in den aanvang der 16e eeuw geboren,

kwam 1554 te Dresden, waar hij Johann Walt her als kapelmeester op-

volgde en als zoodanig tot 1568 werkzaam was. Hij schijnt vóór 1577 ge-

storven te zijn. Een volledige lijst zijner compositiën is opgenomen in een

door O. Kade geschreven en door de Maatschappij tot bevordering
der Toonkunst bekroonde verhandeling over dezen meester. Onder die

compositiën bevinden zich motetten, een acht- en een vierstemmig Magni-

ficat, een lijkzang, zes Missen, 4 antiphonen, geestelijke en wereldlijke gezangen.

Maitrises, Fr., zangscholen bij de kathedralen in Frankrijk, waarin de

koorknapen hun muzikale opleiding ontvingen.

Majer (Cavalier e Andrea), schrijver, geb. 8 Juni 1765 te Venetië,

gesl. 12 Maart 1837 te Padua, is op muzikaal gebied bekend door de vol-

gende werken : Diacorso intorno alle vicende della musica italiana (Rome,

1819); Discorso sulla origine, progressi e stato attuale della musica italiana

(Padua, 1821) en Sulla conoscenza clie aveano gli antichi del contrapunto

(Venetië, 1822).

Majer (Joseph Friedrich Bern hard Kaspar), cantor en organist

te Hall in Zwaben, leefde in de eerste helft der 18e eeuw en gaf o. a. een

Museum musicum uit.

Majeur, Fr., z. maggiorê.

Majo (Giuseppe di), componist, geb. 1689 te Napels, studeerde onder

leiding van Alessandro Scarlatti en werd 1727 kapelmeester in zijn

geboortestad. Onder zijn compositiën, die zeer geroemd worden, bevinden zich

vierstemmige litanieën met begeleiding van orgel en strijkinstrumenten, een

Dixit voor twee vierstemmige koren en een Miserere voor twee sopranen en

tenor met begeleiding van twee violen en orgel. Ook heeft hij twee opera's

geschreven, die 1725 en 1727 te Napels vertoond zijn.

Majo (Francesco di), genaamd Ciccio, zoon van den vorige, geb.

1745 te Napels, ontving onderricht van zijn vader, later van Fe o en Mar-

tini, en werd als componist zeer gunstig bekend. Zijn opera's Artaserse,

Ijigenia in Aulide, Catone in Utica^ Demofoonte^ Monteznma, Adriano in

Siria, Alessandro neW Indie, Antïgone^ Didone abbandonata, Ulisse^ Ipermestra

en L'eroe cinese werden te Napels en in andere steden van Italië met bijval

vertoond. Als kerkcomponist is hij bekend door vijf Missen, Vesperpsalmen,

Gradualen en 4 Salve Jiegina voor sopraan met begeleiding van orgel en

strijkinstrumenten. De koninklijke bibliotheek te Dresden bezit van hem vele

aria's in manuscript, de hofbibliotheek te Weenen twee zijner Salve Regina,

een vijfstemmige Mis en een vijfstemmig Bixit.

MajOCChi (Luigi), componist, geb. 1809 te Godogno, ontving zijn oplei-
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ding te Milaan, waar hij violoncellist aan het theater Carcano werd en

waar 1831 zijn opera Eosam^mda ten gehoore werd gebracht. Zoowel deze

als zijn volgende opera's, Il Segreto en Crisiina di Scozia, maakten in Italië

grooten opgang. Hij stierf reeds 1836.

Hajone (Slanio), orgel- en harpvirtuoos uit de eerste helft der 17e eeuw,

geb. 1601 te Napels, gaf aldaar vele zijner compositiën in het licht.

Major of Major Third, Eng.; z. maggiorb.

Major of Majorbas, beter maxima pileata (Hoogd. untersatz), is een

gedekt labiaalregister, dat veel in het pedaal van groote orgels wordt aano-e-

troffen, uit S'2 vts. toon spreekt, wijde mensuur heeft en van hout gemaakt

is. Deze stem geeft den pedaaltonen een ongemeene volheid, deftio-heid en

verhevenheid, en maakt eigenlijk den bas voor den Bourdon 16 vts, toon

des manuaals uit. De laagste tonen hebben meer van het suizen des nade-

renden stormwinde, dan van een orgeltoon, maar verkrijgen door de 16, 8 en

4 vts. pedaalstemmen, die er bijgevoegd worden, de noodige duidelijkheid en

bepaaldheid. In eenige orgels komt deze 32 vts. stem ook voor in het ma-

nuaal (M a n u a 1 u n t e r s a t z) ; evenwel met dit onderscheid, dat zij zich slechts

tot de bovenste octaven bepaalt.

Majorano (Gaetano), beter bekend onder den naam van Caffarelli

Italiaansch sopraanzanger, geb. 16 April 1703 te Bari in het koninkrijk Na-

pels, studeerde zes jaar lang onder leiding van Porpora en maakte vervol-

gens kunstreizen door Italië, Frankrijk en Engeland. In alle landen verwierf

hij grooten bijval. Burney noemde hem ))den vader van den zang." Met

schatten beladen van zijn kunstreizen teruggekeerd, kocht hij met de heerlijk-

heid Sanlo-Dorado den hertogstitel en stierf 30 Nov. 1783 op zijn landgoed,

volgens anderen 1 Febr. van dat jaar te Napels.

Majorbas, z. major.

Mahovecky ot Makowetzky, Boheemsch hoornvirtuoos, leerling van P u n t o

,

leefde op het einde der 18e en in den aanvang der 19e eeuw. Van hem:

Duo pour cor ^et violon en Quatiwr pour cor, deux violons et Basse (Leipzig).

Malagoli (Gaetano), muziekgeleerde, geb. omstreeks 1 755 te Reggio,

schreef een Metodo per apprendere hene il canto.

Malaise (Jacques), Belgisch geestelijke en componist uit de 17e eeuw,

van wien het volgend werk bekend is : Motetta sacra trium vooum opus pri-

mum (Antwerpen, 1643).

Malanotte (Ad el ai da), contra-altist, geb. 1785 te Verona, trad aldaar

1806 voor het eerst in het openbaar op en verwierf zoowel daar, als in

andere steden van Italië, grooten bijval. Zij stierf 31 Dec. 1832.

Malaschkin, Russisch componist, bracht 1872 te Petersburg onder zijn lei-

ding een symphonie ten gehoore, getiteld: Za vie d'un ariisie.

\
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üfalati^ni (Modenino), Italiaansch toonkunstenaar, gest. 1420, wiens

grafschrift in de Lorenzo -kerk te Padua aldus luidt : Musicus ipse fuit patriae

splendorque decusque, Atque suis pairiam meritis ad sidera dujcit.

Alalcolm (A Ie x and er), Schotsch edelman, geb. 1687 te Edinburg, is

bekend als schrijver van A Treatise on Music, Speculative^ Practical and

Hisforical (Edinburg, 1721, en Londen, 1730).

Maldere (Peter van), vioolvirtuoos en componist, geb. 13 Mei 1724; te

Brussel, studeerde onder leiding van den kapelmeester Gr o es en werd 1755

violist aan de kapel van den stadhouder der Nederlanden, welke betrekking hij

1758 aan zijn broeder overdroeg, nadat hij zelf bij den prins van Lotharingen

in dienst was getreden. Hij stierf 3 Nov. 1768 te Brussel. Zijn compo-

sitiën bestaan in symphonieën, zes strijkquartelten, vioolstukkeu en een komi-

sche opera, die 1762 te Parijs vertoond werd.

Ulaletti (Jean de), Fransch componist uit de tweede helft der 16e eeuw,

geb. te St. Maximin in Provence, gaf o. a. in het licht Les amours du Ron-

mrd a 8 parties (Parijs, 1578).

mal^arini (Federico), Italiaansch componist uit de eerste helft der 17^

eeuw, was in dienst van den hertog van Mantua en gaf eenige duetten met

begeleiding van orgel in het licht.

Malherbe (J.), Nederlandsch toonkunstenaar, was 1782 lid der kapel van

prins Willem V, te 's Hage. Hij vormde vele goede leerlingen en stierf 1800

te Amsterdam. (

jflalherbe, violoncellist, geb. 1784, werd 1811 als opvolger van den bassist

Hencke bij het stadsorkest te Utrecht aangesteld en bekleedde die betrekking

tot 1859. Hij stierf 18 Jan. 1861.

ülalibran (Alexandre), violist en schrijver over muziek, geb. 10 Nov.

1823 te Parijs, maakte kunstreizen door Duitschland en vestigde zich 1845

te Kassei, waar hij les nam bij Spohr. Te Parijs teruggekeerd, richtte hij er

het muziektijdschrift Union instrumentale op; doch daar dit blad niet opnam,

verliet hij Frankrijk weder en vestigde zich te Frankfort a. d. M. Van zijn

compositiën kent men een ouverture voor Hamlet^ symphonieën, een nonet

voor blaasinstrumenten, kerk- en kamermuziek. Ook heeft hij een biographie

van Spohr (Frankfort, 1860) geschreven.

Ilalibrau-Garcia (Maria Felicita), een der uitstekendste zangeressen

uit de eerste helft der 19e eeuw, geb. 24 Maart 1808 te Parijs, was de

dochter van den beroemden zanger Manoel Garcia. Op driejarigen leeftijd:

ging zij met haar vader naar Italië en begon vier jaren later onder leiding!

van Panseron den zang te beoefenen; van Her o ld, die zich destijds in

Italië bevond, ontving zij het eerste onderricht in het klavierspel. Met haar

familie ging zij 1816 naar Parijs en 1817 naar Londen. In laatstgenoemde
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stad zette zij haar studiën in het klavierspel ijverig voort, en bij haar terug-

komst te Parijs, 1819, was zij in staat, de werken van Ba ch , de geUefkoosde

stukken van haar vader, voor te dragen. Op vijftienjarigen leeftijd kwam zij

bij Garcia zelven in de leer en maakte onder zijn leiding zoo groote vor-

deringen, dat zij twee jaren later in het openbaar optredende alle toehoor-

ders in verrukking bracht. Niet minder succes behaalde zij 1825 te Londen

en in andere steden van Engeland; en ook te Nieuw-York, waarheen zij zich

met haar vader begaf, was haar roem spoedig gevestigd. Zij trad aldaar

op haars vaders verlangen in het huwelijk met Malibran,een Fransch koop-

man, die voor zeer rijk gehouden werd, doch die reeds in het eerste jaar

van zijn huwelijk bankroet ging. Dientengevolge begaf zij zich weder naar

het tooneel. Huiselijke oneenigheden verbitterden haar leven, en daar de

crediteuren van haar man zelfs poogden beslag te leggen op het door haar

verdiende geld, keerde zij 1827 naar Europa terug en vestigde zich te Parijs,

waar zij een jaar later als eerste zangeres aan de Italiaansche Opera ver-

bonden werd. Zoowel daar ter stede, als te Londen, vierde zij nieuwe triom-

fen, en werd nevens andere beroemde kunstenaressen, zooals Henriette

Sontag en Pasta, tot de beste dramatische zangeressen der 19e eeuw

gerekend. In het jaar 1830 leerde zij den beroemden violist de Bériot

kennen en knoopte met hem een liefdesbetrekking aan, die 1836 door een

wettig huwelijk gevolgd werd Met hem en Lablache maakte zij 1832 een

kunstreis door Italië; deze reis was een ware triomftocht. Over Brussel be-

gaf zij zich 1833 naar Londen, waar zij in het theater Drury La ne veertig

voorstellingen gat, en keerde vervolgens naar Italië terug, waar zij tot 1835

bleef, en waar goud en eerbewijzen haar van alle kanten toestroomden. In

de maand April van het jaar 1836 had zij te Londen het ongeluk, van het

paard te vallen. Aanvankelijk schenen de gevolgen niet gevaarlijk, en zij was

weder in staat, met haar echtgenoot concerten te Brussel en te Aken te geven

;

doch later bleek, dat haar gezondheid door hel ongeval geknakt was. Zij

begaf zich echter in September van hetzelfde jaar nog eens naar Londen,

waar zij op het muziekfeest te Manchester medewerkte ; doch op den tweeden

dag van het feest, na het zingen van een duet uit Andronico, viel zij in on-

macht, werd naar huis gedragen en stierf negen dagen later, 23 Sept. 1836.

Plechtig werd zij te Manchester begraven. Bériot liet later haar overblijf-

selen naar Laeken overbrengen en een monument op haar graf plaatsen. —
Als toonzetster is M. bekend door eenige nocturnes, romances en chansonettes,

die na haar dood het licht zagen, onder den titel : Bernières Pensees musi-

cales de Marie Félicité Garcia de Bériot (Parijs, Troupenas).

Malinconio, Ital., zwaarm.oedig treurig; ook de uitdrukking con malin-

conia Leteekent hetzeilde.

k
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Malipiero (Francesco), componist, geb. 1822 te Rovigo, schreef o. a,

de opera's Giovanna di Napoli en Attïla.

Malling'er (Ma th il de), zangeres, geb. 17 Febr. 1847 te Agram in Kroa-

tië, ontving onderricht in den zang aan het conservatorium te Praag en later,

1866, van R. Le wy te Weenen. F r a n z L a c h n e r , die haar in laatstgenoemde

stad had hooren zingen, engageerde haar voor de koninklijke Opera te Mun-

chen. Zij bleef aldaar tot 1869 en werd toen als eerste dramatische zangeres

aan de koninklijke Opera te Berlijn verbonden, welke omstandigheid aanlei-

ding gaf tot onaangenaamheden tusschen haar en de door het Berlijnsche

pubUek gevierde Pauline Lucca (z. deze). Nadat deze laatste 1872 Ber-

lijn verlaten had, bleef M. nog langen tijd als eerste zangeres aan genoemd

theater werkzaam. Zij gaf gastvoorstellingen te Weenen, Mannheim, Weimar,

Leipzig en Petersburg en verwierf overal veel bijval. Men roemde vooral

haar schoone voordracht en haar talent als tooneelspeelster. Tijdens haar

verblijf te Munchen trad zij bij de eerste voorstelling van Die Meistersinger

von Nürnberg als Eva op ; ook in andere werken van W a g n e r , o. a. in Loken-

grin en Tannhauser, behaalde zij groot succes. Na 1875 begon haar stem

aan kracht te verliezen; deze omstandigheid noopte haar 1881, het tooneel

te verlaten. Eenige jaren geleden was zij in het huwelijk getreden met baron

Schimmelpenn i nek van der Oye.

jflalliot (Antoine Louis), zanger, componist en schrijver over muziek,

geb. 30 Aug. 1812 te Lyon, ontving onderricht van Ghoron en zette na

diens dood zijn studiën aan het conservatoire te Parijs voort. Hij zong achter-

eenvolgens in de theaters van Nancy, Metz, Rijssel, Brussel en Rouaan en

vestigde zich eindelijk als muziekonderwijzer in laatstgenoemde stad, waar hij

5 April 1867 stierf. Van zijn compositiën verdienen vermelding de opera's

La Vendéenne en Truffomanie, die in verschillende steden van Frankrijk ver-

toond en met bijval ontvangen werden. Van zijn geschriften zijn bekend:

La Mnsïque au Thédtre (Parijs, 1863), Régime des thédtres dans les départe-

ments (Rouaan, 1865); hisüiut Boieldieu en Fondation des Thédtres impé-

riaux et des Conservatoires de la province (Parijs, 1866).

ülaltot (Monsieur de), theorbespeler, was op het einde der 17e en in

den aanvang der 18e eeuw lid van het orkest der Opera te Parijs.

mialzat (Joh anti Michael), hobovirtuoos en componist, geb. omstreeks

1730 te Weenen, was langen tijd in dienst van den aartsbisschop van Salz-

burg en maakte later kunstreizen door Frankrijk, Italië en Zwitserland. Hij;

stierf 1791 te Botzen in Tyrol. Van zijn compositiën zijn symphonieën en|

stukken voor blaasinstrumenten in druk verschenen.

Mammini (Luigi), componist, was in de tweede helft der 17e eeuw

kapelmeester aan de kathedraal Ie Cremona en gaf in het licht: Missae

et psalmi dominicales cum Salve regina 5 voabus (Venetië, 1678).
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Manara (Francesco), Italiaansch componist uit de 16^ eeuw, was om-

streeks 1530 in dienst van den hertog van Ferrara. Vierstemmige madri-

galen van hem zijn voorhanden in de bibliotheek te Munchen.

Manara (Giovanni Antonio), Dominicaner-monnik en componist, geb.

1638 te Venetië, vervaardigde o. a. drie oratoria; twee daarvan werden 1665

en 1667 te Venetië uitgevoerd.

Ifancando (verkort: manc), Ital., allengskens afnemend, verminderend van

toon, totdat hij geheel wegsterft.

Manche, Fr.; manico, Ital.; hals van een snaarinstrument.

Manchicoart, Machicourt of Mancicourt (Pierre), Zuid-Nederlandsch

toonkunstenaar, geb. omstreeks 1510 te Bethune in Artois, was eerst kanun-

nik te Arras en later koormeester aan de kathedraal te Doornik. In het jaar

1558 begaf hij zich naar Antwerpen en werd 1560 van daar naar Madrid

beroepen, waar hij tot zijn dood. Juli 1564, als kapelmeester van Philips II

werkzaam bleef.

Mancinelli (Andrea), Italiaansch flaitvirtuoos, kwam 1775 te Parijs en

ging vervolgens naar Londen, waar hij 1802 stierf. Fluitcompositiën van

hem zijn te Parijs en te Londen in druk verschenen. — Een bloedverwant

van hem was Dom en ie o M., van wien te Berlijn op het einde der

18e eeuw stukken voor fluit en voor andere instrumenten verschenen zijn.

Mancinelli (Luigi), componist, geb. 5 Febr. 1848 te Orvieto, gaf vele

verzamelingen een- en meerstemmige zangen in het licht en schreef de mu-

ziek voor het 1877 te Rome vertoonde drama Cleopatra van PietroCossa.

Mancini (Curzio), componist uit de Romeinsche school, was 1589—91

kapelmeester aan de kerk Santa Maria maggiore te Rome en 1607 aan

de St. Jans-kerk in het Lateraan. Hij liet in manuscript S^ vier- tot acht-

stemmige motetten na; in druk zijn van hem verschenen achtstemmige

litanieën.

Mancini (Francesco), componist, geb. 1674 te Napels, ontving zijn op-

leiding aan het c on se r va tori o di Loreto en werd later leeraar aan

die school en koninklijk kapelmeester. Hij stierf 1739. Behalve vele opera's

schreef hij een oratorium en een achtstemmig Magnificat. Geminiani en

Hasse spreken met lof over zijn dramatische werken.

Mancini (Giovanni Battista), zangmeester, geb. 1716 te Ascoli in den

Kerkelijken Staat, ontving onderricht aan de school van Bernacchi en werd

algemeen voor een der beste onderwijzers in den zang gehouden. In het jaar

1760 werd hij naar Weenen beroepen, om de aartshertoginnen te onderwijzen.

Hij stierf aldaar 4 Jan. 1800. Beroemd is zijn leerboek: Pen.neri e rifles-

sioni praüche sopra il canto fig^irato (Weenen, 1774; Milaan, 1777).

kMancinus (Thomas), componist, geb. 1560 in Mecklenburg, was tot

U. 34
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1604 kapelmeester van den vorst van Brunswyk. Van zijn werken zijn in

druk verschenen : 67 geistliche und welÜiche canüones, Newe lustige vnd höff-

liche welÜiche Lieder mit 4 vnd 5 Stimmeti (Helmstadt, 1588) en Hochzeit-

Lied von 5 Stimmen (ibid., 1591).

Mandanici (Placido), componist, geb. 1798 te Barcellone op Sicilië, ont-

ving zijn opleiding aan de muziekschool te Palermo en leerde verschillende

instrumenten bespelen; later studeerde hij de compositie onder leiding van

R a i m o n d i te Napels, schreef veel balletmuziek voor de Opera aldaar en

vestigde zich 1834 als zang- en compositie-onderwijzer te Milaan. Hij stierf

6 Juni 1852 te Genua. Van zijn werken, bestaande in opera's, kerkmuziek

en zangoefeningen, is niets in druk verschenen dan een bundel Vocalises.

mianderscheidt (Nicolaus), orgelmaker, geb. 1580 te Trier, gest. 1662

te Neurenberg, vervaardigde vele goede werken in verschillende steden van

Duitschland.

JMandini (Pa oio), tenorist, geb. 1757 te Arezzo, zong 1777—1789 op

verschillende tooneelen van Italië en verwierf zoowel daar, als te Parijs, waar

hij zich 1789—91 liet hooren, grooten bijval. Van 1792—94 zong hij weder

in Itahë. Ook schijnt hij 1805 Berlijn bezocht te hebben. Hij stierf 27 Jan.

1842 te Bologna.

Maudl (Louis), arts, geb. 1812 te Pesth, vestigde zich 1836 te Parijs

en werd op muzikaal gebied bekend door zijn geschriften over de mensche-

lijke stem, o. a. : Traiié pratique des maladies du larynx et du pharynx

(Parijs, Baillière, 1872), Hygiëne de la voix parlée ou cAantée {ibid., 1812)

en De la fatigue de la voix dans ses rapports avec Ie mode de respiration

(ibid., 1855).

Hfandoline (Ital. : mandolino), een klein snaarinstrument van de familie

der luit. Men kent twee soorten van mandolines : de Napolitaansche (m a n-

dolino-violino) en de Milaneesche (man dolino-citarrone). De

eerste is bespannen met vier dubbele snaren: g, d', a\ e"; de tweede met

zes: g, h, e, a', d", e''. Voor de Napolitaansche mandoline heeft Grétry

de begeleiding der serenade van L'Amant jaloux en Mozart die der

serenade van Bon J^ian geschreven.

De snaren der M. worden met behulp van een plectrum aangeslagen.

De toonomvang is 3i octaaf. In de instrumenten-verzameling van het con-

servatoire te Parijs bevinden zich tien mandolines van verschillenden vorm.

Iflaildora of jüfandola, een snaarinstrument van de familie der luit. Het

heeft een korten hals en 8 dubbele darmsnaren. Er bestaat veel overeen-

komst tusschen dit instrument en de Pandura (z. dit) der Napohtanen.

lUanelli (Carlo), violist en componist uit Pistoja, leefde te Rome, waar

1682 een bundel vioolsonates van hem in druk verscheen.
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Jllanelli (Francesco), een der oudste operacomponisten, geb. in den aan-

vang der 17e eeuw te Tivoli, schreef de volgende werken: Andromeda, La
maga fidminata, Temistocle^ Alcale, Ercole nelV Etimanto^ 11 ratto d'Europa

en 1 sei Gigli. Hij schijnt omstreeks 1670 gestorven te zijn.

Manelli (Pietro), buffo-zanger, bevond zich 1750—54 te Parijs, waarbij

wegens zijn uitstekende voordracht van Intermezzi bekend was. In laatsto-e-

noemd jaar begaf hij zich naar Itahë.

9Ianeot (Nicolas), componist, geb. 22 Juni 1827 te Mahon op het eiland

Minorca, werd 1847 contrabassist te Barcelona en 1851 kapelmeester aan een

kerk aldaar. Hij wijdde zich met ijver aan de compositie, en het getal zijner

werken bedroeg in het jaar 1875 niet minder dan 240 stuks; daaronder be-

vinden zich 25 Missen met orkestbegeleiding, vele andere kerkmuziek, opera's,

zarzuela's, ouvertures en balletten.

Manfredi (Filippo), vioolvirtuoos, geb. 1729 te Lucca, was een leerlino-

van Tartini en maakte 1769 met zijn landsman Boccherini een

kunstreis door Italië en Frankrijk. Te Parijs, waar hij zich 1771 liet hooren,

behaalde hij met de voordracht der quartetten van zijn reisgenoot groot succes.

Van daar begaven zij zich naar Madrid, waar M. koninklijk kamermusicus

werd. Hij schijnt echter 'i 773 naar Lucca teruggekeerd te zijn, waar hij

12 Juli 1777 stierf.

Alanfredi (Luigi), Franciscaner-monnik en componist, bevond zich om-

streeks het midden der 17e eeuw te Venetië, waar in de jaren 1638 en

1641 vier- en vijfstemmige motetten en madrigalen van hem in druk ver-

schenen zijn.

Manfredini (Francesco), vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks 1673

te Bologna, werd 1704 lid der Academia fil arm o nica aldaar. De meeste

zijner compositiën, bestaande in symphonieên, strijkquartetten en vioolconcerten,

zijn te Amsterdam in druk verschenen.

Manfredini (Vincenzo), componist en muziektheoreticus, geb. in de eerste

helft der 18e eeuw te Pistoja, begaf zich 1755 met een zangersgezelschap

naar Petersburg, waar hij ten hove in aanzien geraakte en directeur der

kamermuziek van Paul I werd. Tot 1769 bleef hij in Rusland, keerde toen

naar Italië terug en vestigde zich te Bologna, waar hij omstreeks 1800 ge-

storven is. Behalve door zijn vele compositiën, waaronder opera's, balletten

en klaviersonates, is hij bekend door een theoretisch werk: Regole armoniche,

o sieno precetti ragionaü per apprender i principj della musica, il portamento

del hasso sopra gli stromenü da lastig come Vorgano, il cembalo etc. (Vene-

tië, 1775 en 1797) en door een geschrift tegen Arteaga: Difesa della

musica moderna (Bologna, 1778).

Ulanfroce (Ni e oio), componist, geb. 20 Febr. 1791 te Palmi in Galabrië,

34*
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gest. 9 Juli 1813 te Napels, schreef, behalve twee opera's, Alzira en Ecuia,

vele kerkmuziek, symphonieën, aria's en duetten.

miangin. Familienaam van vele toonkunslenaars. Charles M, was op het

einde der 17e eeuw organist te Mitry ; daar ter stede was 1721 Pierre

M. in dezelfde betrekking werkzaam; te Joigny leefde 1736—40 een orga-

nist, Étienne M.; Éléonor M. was kamermusicus van LodewijkXIV;

Franz M. orgelbouwer te Trier.

Hfangiii (Eu gêne Édouard), klavierspeler en orkestdirecteur, geb. 9

Dec. 1837 te Parijs, ontving zijn opleiding aan het conservatoire aldaar en

begaf zich 1871 naar Lyon, waar hij orkestdirecteur aan de Groote Opera

en 1872 directeur van het in dat jaar opgerichte conservatoire werd.

Ulang'Old (Johann Wilhelm), violist, geb. 1736 te Umstadt, waar zijn

vader, Johann Heinrich M. , stadsmuzikant was, vestigde zich 1764 te

Darmstadt en werd aldaar 1781 lid der hofkapel. Hij stierf 1806.

Mang'old (Georg), violist, zoon van den vorige, geb. 7 Febr. 1767 te

Darmstadt, werd 1801 concertmeester en 1817 directeur der hofkapel aldaar.

Hij stierf 18 Febr. 1835.

Iflang'Old (August Daniel), clarinettist en violoncellist, broeder van den

vorige, geb. 25 JuU 1775 te Darmstadt, werd 1798 lid der kapel van den

koopman Bernhard te Offenbach en maakte in den aanvang der 19e eeuw

met zijn neef Johann Wilhelm (z. dezen) een kunstreis door Nederland

en Noordduitschland. Hij werd 1814 concertmeester aan de kapel te Darm-

stadt en stierf aldaar 1824.

Mang'Old (Ludwig), violist, broeder van den vorige, stierf 1829 als

kamermusicus te Darmstadt.

Mang'Old (Paul), fagottist en altist, geb. 1781 te Darmstadt, werd 1808

lid der hofkapel aldaar en stierf 1851.

Mangold (Karl Friedrich), hoornist, geb. 1784 te Darmstadt, was van

1808 tot 1849 lid der hofkapel aldaar.

Hangold (Johann Wilhelm), vioHst en componist, zoon van Georg e

M., geb. 19 Nov. 1796 te Darmstadt, ontving het eerste onderricht in het

vioolspel van zijn vader, in de compositie van Rinck en den aWéVogler,,

en werd reeds op 14-jarigen leeftijd lid der hofkapel. Van 1815—18 zette
|

hij zgn studiën voort aan het conservatoire te Parijs. Te Darmstadt terug-

gekeerd, werd hij tot kamermusicus, 1819 tot concertmeester en 1825 totj

hofkapelmeester benoemd. Deze laatste betrekking nam hij tot 1858 met

talent en ijver waar, werd daarna op pensioen gesteld en stierf 23 Mei 1875.

Als componist is hij bekend door opera's, ouvertures, cantates, kameriiuziek,

vioolstukken, liederen en gezangen.

MaugOld (Karl Am and), broeder van den vorige, geb. 8 Oct. 1813 te^
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Darmstadt, maakte 1834 een reis naar Londen, bevond zich 1836—39 te

Parijs, waar Bordogni hem in den zang, Saussaye in het vioolspel

onderrichte, en vestigde zich 1839 in zijn geboortestad, waar hij van 1848

tot 1869 als DHofmusikdirector'* werkzaam was en van 1869 tot 1875 den

Mozartverein dirigeerde. Van zijn compositiën verdienen bijzondere ver-

melding: het concert-melodrama Bie HermannsschlacJit, de oratoria Witte-

Und, Abraham en Israël in der Wüste, de concert-drama's Frithjof, Her-

manrCs Tod en Wm Morgen am Bhein, de opera's Gudrun. TannJiduser (tekst

van Du 11 er) en Bas KöMermadchen, een concertouverture en een door den

Badenschen zangersbond bekroonde cantate, Bie Weisheit des Mirza Schajfi/
,

voor mannenkoor met orkest.

9Iang;0Il (Richard), geb. omstreeks 1580 te Aken, was organist aan de

universiteit te Tubingen, Men kent van hem : Caniicum canücorum Salomonis,

4—8 vocihus (Frankfort a. d. M., 1609).

Mangoni (Giovanni Antonio), componist uit de tweede helft der 16e

eeuw, geb. te Carravaggio in Lombardije, was organist te Bergamo. Van hem

zijn verschenen Sacra eaniica (Venetië, 1615) en ü/ma ö^a/wai (Milaan, 163"2).

Slann (Johann Gottfried Hendrik), componist, geb. 15 Juli 1858

te 's Gravenhage, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek van

K. E. Wagner en zette zijn studiën voort aan de Koninklijke Muziekschool,

waar hij zich, behaWe op de compositie, ook op het klavier-, viool- en altspe\

toelegde. Hij werd 1878 met een eervol diploma, dat ook van zijn aanleg

voor de kunst van dirigeeren gewaagt, van de muziekschool ontslagen en

begaf zich 1879 naar Parijs, waar hij zijn Scènes de Genre, suite d'Orchestre

componeerde. In het vaderland teruggekeerd, bracht hij dit werk op vele

plaatsen onder zijn eigen leiding ten gehoore. Van zijn overige compositiën —
meer dan 75 in getal, behoudens vele arrangementen voor harmonie-orkest —
verdienen bijzondere vermelding: een quintet voor klavier en blaasinstrumen-

ten, een Serenade voor klavier, viool en violoncel, een sextet voor strijk-

instrumenten, een ouverture voor het drama Joan Woutersz, een quintet voor

klavier en strijkinstrumenten, de ouverture Freia en het symphonisch gedicht

La cJiasse de Diane (naar aanleiding der schilderij van Hans Mak art).

Deze werken zijn nog allen ongedrukt. In druk verschenen is van hem een

bundel liederen, getiteld: Mrjne Lente^ tekst van G. Honigh.

Mann (Johan Ludwig), fagotvirtuoos, geb. 24 Dec. 1777 in Hanover,

was eerst te Offenbach en later te Amsterdam werkzaam, waar hij 3 Mei

1824 stierf.

Mann of Mon (Matthias George), organist, violist en componist, geb.

1717 in Oostenrijk, ontving zijn muzikale opleiding als koorknaap te Kloster-

Neuburg en werd organist aan de Karelskerk te Weenen, waar hij 3 Oct.
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1750 stierf. Hij was de leermeester van Albrechtsberger. Eenige

compositiën van hem zijn in manuscript in de hofbibliotheek te Weenen

voorhanden.

ÜJaona of Ulanni (Gennaro), componist, geb. 1721 te Napels, volgde

1756 Durante op als leeraar aan het conservatorio di Loreto aldaar.

Van zijn compositiën kent men, behalve eenige opera's, een oratorium: Il

trionfo di Maria vergine^ assunta in cielo, dat voor zijn beste werk gehouden

wordt. Hij stierf 1788 te Napels.

IHanna (Gaetano), componist, neef van den vorige, geb. 1745 te Napels,

was kapelmeester aan eenige kerken aldaar. Hij heeft vele kerkmuziek ge-

componeerd.

JHanna (Ruggiero), componist, zoon van de zangeres Carolina Bassi,

geb. 6 April 1808 te Triest, ontving te Bologna van Mattei onderricht in de

compositie en ging op vijftienjarigen leeftijd met zijn moeder naar Weenen,

waar o. a. een Stabat Mater van hem uitgevoerd werd. Te Triest bracht

hij later zijn opera's Jacopo di Valenza en II Profeta Velato ten gehoore.

Hij werd 1835 kapelmeester aan de kathedraal te Cremona en stierf aldaar

14 Mei 1864. Het aantal zijner compositiën, hoofdzakelijk bestaande in

kerkmuziek, is zeer groot.

Manns (August), orkestdirecteur, geb. 12 Maart 1825 te Stolzenburg bij

Stettin, ontving het eerste onderricht in de muziek van een dorpsmuzikant,

die hem viool, fluit en clarinet leerde bespelen. Hij trad als clarinettist bij

een te Dantzig gevestigd regiment in dienst en speelde als violist in den

schouwburg aldaar mede. Toen 1848 zijn regiment naar Posen verplaatst

werd, maakte M. kennis met Wieprecht, die hem een plaats als viohst bij

het orkest van Gungl, destijds te Berlijn, bezorgde; later werd hij directeur

van het orkest in Kroll's Ga

r

ten aldaar. Onder leiding van Geyer

oefende hij zich daar ter stede in de compositie. Nadat 1851 Kroll's

Ga r ten afgebrand was, ging M. als kapelmeester van een infanterie-regi-

ment naar Koningsbergen, vervolgens naar Keulen en van daar 1854 naar

Londen, waar hij directeur van het orkest in het KristallenPaleis

werd. In hetzelfde jaar echter verliet hij Londen weder, was korten tijd

orkestdirecteur aan de Opera te Edinburg en begaf zich vervolgens naar Am-

sterdam, waar hij 1855 de zomerconcerten in den Fr anschen Tuin leidde.

In den herfst van hetzelfde jaar begaf hij zich ten tweeden male naar Lon-

den, waar hij wederom met de leiding der concerten in het Kristallen

Paleis belast werd. Dezen post bekleedt hij heden nog. Onder zijn leiding

werd het Paleis-orkest, dat bij zijn komst te Londen alleen uit blaasinstrumen-

ten bestond, een der beste van de wereldstad, en hij maakte het publiek be-

kend met de beste instrumentale muziek van den laatsten tijd.
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Manns (Ferdinand), componist, geb. 27 Aug. 18M te Witzenhausen,

vestigde zich 1866 als muziekonderwijzer te Bremen. "Van zijn compositiën

zijn kleine orkeststukken, quintetten en quartetten voor strijkinstrumenten,

trio's en sonates in druk verschenen.

Mannstadt (Wilhelm), schrijver en componist, geb. 20 Mei 1837 te

Bielefeld, heeft meer dan 50 blijspelen, kluchten en operettes geschreven.

Vele opera's en koorwei^ken van hem zijn nog in manuscript; ook eenige

verhandelingen, als : Ueler Gesang en JJeher die lieutigen Theaterverhdltnisse.

JHannstadt (Franz), broeder van den vorige, geb. 8 Juli 1852, ontving

zijn opleiding aan het conservatorium van Stern te Berlijn, werd 1874 ka-

pelmeester te Mainz en 1876 directeur der symphonie-concerten te Berlijn.

Van zijn compositiën kent men Hederen, sonates en trio's.

jnano dritta, Ital. ; manus dextra, Lat.; main droite, Fr.; rechterhand.

Mano sinistra, Ital.; manus laeva, Lat.; main gauche, Fr.; linkerhand.

Slanoir (Guillaume du), Fransch violist, werd 1630, na den dood van

Gonstantin, tot Roi des Violons of Maitre des ménétriers be-

noemd. Een ballet-opera van hem, Le manage de la musique et de la danse

(Parijs, 1664), werd ten hove vertoond.

JHaiiry (Charles Casimir), componist, geb. 8 Febr. 1825 te Parijs,

ontving onderricht in de compositie van E 1 w a r t en schreef vele kerkmuziek-

stukken, alsmede een komische opera: Zes deux Espagnols. Hij stierf 18

Jan. 1866 te Parijs.

K Mansaro (Domenico dello), Italiaansch componist uit de 16e eeuw.

Eenige zijner werken zijn opgenomen in de verzameHng Frimo lihro a 2 vod

de diversi auiori di Bari (Venetië, 1585).

üfansuy (Claude Charles), componist, was in de tweede helft der

18e eeuw muziekonderwijzer te Amsterdam, waar 1785 zijn opera Jéróme et

Stizette vertoond werd.

m Mansny (Franpois Charles), zoon van den vorige, geb. 1783 te Am-

sterdam, ontving onderricht in de muziek van zijn vader en was reeds op

jeugdigen leeftijd in staat, de klavierfuga's van Bach korrekt voor te dragen.

Als klavierspeler verwierf hij op zijn reizen door Frankrijk en Duitschland

veel bijval. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te Rijssel, later te Bor-

deaux, vervolgens te Nantes en eindelijk te Lyon, waar hij 1847 stierf. Van

zijn compositiën, bestaande in concerten, quintetten, duetten, sonates en andere

stukken voor klavier met of zonder begeleiding, zijn enkele te Parijs en te

Bonn in druk verschenen. Een opera van hem is te Nantes ten gehoore

gebracht.

Mantius (Eduard), zanger, geb. 18 Jan. 1806 te Schwerin, behoorde

van 1829 tot 1857 tot de beste opera-tenoren van Duitschland. Zijn reper-
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torium omvatte 152 rollen. Ook als oratorium-zanger was hij gunstig be

kend. Hij stierf 4 Juli 1874 te Ilmenau.

Maiiuaal (afgeleid van manus, hand) noemt men bij orgels en klavieren

de reeks toetsen, die met de handen bespeeld worden, in tegenstelling van

het pedaal, dat voor de voeten bestemd is. De toetsen, zoowel van het

manuaal, als van het pedaal, worden in onder- en boventoetsen onderschei-

den ; de boven-manuaaltoetsen zijn gewoonlijk met ebbenhout, de ondertoetsen

met gebleekte beenderen of ivoor belegd; soms ook zijn de ondertoetsen zwart,

de boventoetsen wit.

In de oude orgels was de volgorde der tonen in de laagste octaven, zoo-

wel voor het manuaal, als voor het pedaal, verschillend. De tonen Cis, Bis,

Fis en Gis ontbraken geheel; de toets E gaf den toon C, Fis gaf D, en Gis

E aan; dit heette het korte octaaf. Men deed dit deels om kosten en

plaats te sparen, deels omdat men de weggelaten tonen niet als onontbeerlijk

beschouwde. Later ontbrak alleen Cis, nl. in het pedaal. De klavieren zijn

meestal vóór het midden van het orgel aangebracht; toch vindt men ze ook

ter zijde van, of achter het orgel, wegens gebrek aan plaats of wegens andere

omstandigheden. Vele orgels hebben 2, 3 of 4, enkele 5 manualen, welke

terrasvormig boven elkander liggen. Bij 2 manualen noemt men het onderste

hoofd-manuaal of on der werk, het bovenste bovenwerk. Bij 3

manualen is gewoonlijk het middenste het hoofdwerk, (z. orgel).

JHannaalkoppelln^, Ned.; manualkoppel, Hoogd. ; een toestel, waardoor

twee of meer klavieren zoodanig met elkander verbonden worden, dat, wan-

neer men op het eene speelt, het andere mede bewogen wordt. Deze kop-

peling maakt het mogelijk, dat een enkel persoon gelijktijdig meer dan een

klavier kan bespelen en het orgel in zijn volle kracht kan laten hooren. Wan-

neer b. V. een orgel twee klavieren heeft, waarvan het eene 12, het andere

8 stemmen bevat, spreken, wanneer men op het eerste klavier speelt, slechts

12 stemmen, al zijn ook de 8 registers van het andere klavier uitgetrokken.

Trekt men echter de koppeling uit, dan spreken de 8 stemmen van het

tweede klavier mede, en men hoort dus in het geheel twintig stemmen. De

koppeling kan op verschillende wijzen samengesteld worden, hetgeen aanlei-

ding heeft gegeven tot benamingen als: gaffelkoppeling, wippenkop-

peling, wink el hefboomkoppeling en winkelhaakkoppeling.

Mededeelingen aangaande deze verschillende soorten vindt men o. a. in het

door S. Meyer vertaalde werk: Het orgel en cïeszelfs zamenstel, van J. J.

Seidl (Groningen, 1845).

JUaiiubrium, Lat., de knop of greep aan de registers van een orgel

Manus dextra en laeva, Lat., z. onder mano.

manus Guidonis, Lat., Guidonische hand; z. dit.

1
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Sfannsardi (Ga spar o), componist en muziekonderwijzer te Milaan, waar

1837, 1841 en 1847 eenige opera's van hem vertoond werden.

iüanatins (Aldus), in het Italiaansch Manuzio, Manuzzi of Ma-

nu cci geheeten, Venetiaansch geleerde, geb. 1547, gest. 1597, is op mu-

zikaal gebied bekend door zijn Epistola de tihiis veterum.

Manza (Carlo), componist, geb. in de laatste helft der 17e eeuw te

Brescia, schreef o, a. de opera's Paricle in Ida (1706) en Alessandro in

Susa (1708).

JHanzolini (Carlo Andrea), violist en componist te Bologna, geb. omstreeks

het midden der 17e eeuw, werd 1688 lid der Academia filarmonica

aldaar. Men kent van hem sonates voor drie instrumenten,

Manzuoli (Giovanni), castraatzanger, geb. omstreeks 1720 te Florence,

aldaar gest. op tachtigjarigen leeftijd, behoorde tot de beroemde zangers van

zijn tijd en maakte zoowel in zijn vaderland, als in Oostenrijk, Engeland en

Spanje, groeten opgang.

Mara (Cajetan), priester en toonkunstenaar, geb. 4 Sept. 1719 te Deutsch-

brod in Bohème, aldaar gest. 1788, was een degelijk organist en componist.

Mara (Ignaz), violonceUist, broeder van den vorige, geb. 1721 te Deutsch-

brod, werd 1742 lid der koninklijke kapel. Hij stierf vermoedelijk 1783.

Mara (Johann Baptist), zoon van den vorige, geb. 20 Juli 1744 te

Berlijn, was een talentvol violonceUist en lid der kapel van prins Hendrik

van Pruisen. Tengevolge van zijn losbandig leven ontslagen, reisde hij, nadat

hij met de beroemde zangeres Gertrud Elisabeth Sch meling (z. het

volgend artikel) in het huwelijk getreden was, naar Parijs, Weenen, Londen

en Nederland. Hij stierf 1808 in kommervolle omstandigheden te Schiedam.

Mara (Gertrud Elisabeth), geboren Schmeling of Schmehling,

een der beste zangeressen uit de 18e eeuw, geb. 23 Febr. 1749 te Kassei,

werd door haar vader, een armen muzikant, aanvankelijk voor vioolspeelster

opgeleid en reisde reeds op haar zesde jaar met hem naar Londen, waar zij

als wonderkind groeten opgang maakte. Daar ter stede werd zeker kunst-

kenner op haar schoone stem opmerkzaam en verschafte haar de middelen,

om bij Paradisi les in den zang te nemen. Nadat zij tot haar veertiende

jaar onder diens leiding geweest was en zich o. a. voor het Engelsche hof met

groeten bijval had laten hooren, keerde zij met haar vader naar Duitschland

terug. In de jaren 1766—1771 zette zij haar studiën bij Adam Hiller

te Leipzig voort. Haar schoone stem had een omvang van f tot e"' en was

gelijkmatig ontwikkeld. Alle nuances, tot het nauwlijks hoorbare pianissimo,

werden door haar met wonderbaarlijke zekerheid weergegeven, en wat de tech-

niek betreft werd zij alleen door de beste viool- en fluitvirtuozen geëvenaard.

In het jaar 1771 werd zij door Fr ed er ik den Groot e naar Berlijn be-
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roepen, waar zij nevens de beroemde castraten Concialini en Porporini

aan de Italiaansche Opera schitterde. Tot haar ongeluk trad zij met den hier-

boven vermelden violoncellist J. B. Mara in het huw^elijk, die een verkwis-

ter was en haar in vele onaangename omstandigheden bracht. Met hem ging

zij 1780, tegen den wil des konings, die reeds 1775 haar plan om naar

Londen te gaan verijdeld had, over Leipzig en Dresden naar Weenen, waar

zij door Maria Theresia met eerbewijzen overladen werd. Totl782 bleef

zij te Weenen en ging toen naar Parijs, waar zij een mededingster vond in

de beroemde zangeres Todi. Het publiek splitste zich in twee partijen: les

Todistes en les Maraïstes. Ook te Londen vierde zij groote triomfen, even-

zoo in Italië, waar zij in de jaren 1788 en 1789 zong. Een jaar later begaf

zij zich weder naar Londen en liet zich toen van haar losbandigen gemaal schei-

den. Tot 1802 bleef zij in Engeland, maakte vervolgens een kunstreis door

Duitschland en ging 1804 naar Rusland, waar zij in de nabijheid van Moskou

een landgoed kocht. Het jaar 1812 beroofde haar van al haar bezittingen;

zij was dientengevolge genoodzaakt, op nieuw als zangeres op te treden. Zij

liet zich met groot succes te Reval hooren en vestigde zich daar ter stede als

onderwijzeres in den zang. Eenige jaren later maakte zij wederom een reis

door Duitschland en Engeland en deed pogingen om aan een of ander hof een

plaats als zangonderwijzeres te verkrijgen. Daar dit haar echter niet gelukte,

keerde zij naar Reval terug, waar zij 20 Jan. 1833 algemeen geacht, doch

zonder vermogen, stierf.

Afaraffa-Miedtke (Anna), zangeres, geb. 1 802 te Ansbach, ontving onder-

richt van Joseph Fischer en verwierf zoowel in Duitschland, als in Italië

en Spanje, veel bijval.

Marais (Martin), gamba-speler, geb. 31 Maart 1656 te Parijs, was 1685

—

1725 koninklijk kamermusicus aldaar en stierf 15 Aug. 1728. Men zegt, dat

hij de Gamba van een zevende snaar voorzag. Onder zijn compositiën bevin-

den zich eenige opera's. — Zijn zoon en opvolger, Roland M., schreef o. a.

een Nouvelle methode de mudgue, pour servir d'introduction mix auteurs mo-

dernes (Parijs, 1711).

Marastoai (Antonio), organist en componist, leefde in den aanvang der

\1^ eeuw te Jllasi. Motetten van hem zijn 1625 te Venetië in druk verschenen.

Marazzoli (Marco), zanger en componist, geb. in den aanvang der 17e

eeuw te Parma, werd 1637 lid van het pauselijk zangcollegie en stierf 16

Jan. 1664 te Rome. Zijn compositiën bestaan in opera's, oratoria, cantates

en madrigalen.

IHarbeck (John), Engelsch toonkunstenaar en geleerde, was omstreeks het

midden der 16e eeuw baccalaureus in de muziek en organist te Windsor.

Wegens ketterij ter dood veroordeeld, gelukte het hem door zijn welsprekend-
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heid, zich te redden. Nog in het jaar 1581 verschenen er compositiën van

hem in druk. Hawkins deelt in zijn Muziekgeschiedenis een hymne van

hem mede; een Te Deum van hem komt voor in het eerste deel der üf^Kwca

antiqua van Smith.

jflarcato, Ital., gemarkeerd, nadrukkelijk; marcatissimo, zeer gemarkeerd.

]|larcia, Ital,; z. marsch.

Narche, Fr.; z. marsch.

Marcello (Benedetto), componist, geb. 24 Juli 1686 te Venetië, uiteen

patricisch geslacht, ontving onderricht van zijn broeder Alessandro, een

goed musicus, en van Gasparini en Lotti. Door zijn vader voor de

rechtsgeleerdheid bestemd, promoveerde hij tot meester in de rechten, werd

advocaat, later lid van den P^aad van Veertig te Venetië en eindelijk Prove-

ditore te Pola. Madat hij op laatstgenoemde plaats acht jaar gewoond had,

keerde hij om redenen van gezondheid naar Venetië terug, werd in hetzelfde

jaar tot schatmeester te Brescia aangesteld en stierf aldaar 1739. Zijn admi-

nistratieve betrekkingen hadden hem niet belet, zijn studiën in de muziek en

voornamelijk in de compositie met ijver voort te zetten. Zijn motetten, psal-

men en cantates zijn wereldberoemd geworden. L)e voornaamste dezer werken

zijn verschenen in de verzameling Estro poetico-armonico, Parafrasi sopra

i primi 50 salmi, Poesia di Girolamo Gmsüniani (twee deelen, Venetië,

1724—27). Zij zijn geschreven voor een, twee, drie en vier stemmen met

becijferden bas, nu en dan met begeleiding van twee violen en violoncel. Van

M.'s overige compositiën zijn in druk verschenen: Concerti (1701) en Can-

zoni madrigaleschi (Bologna, 1717). Voor het tooneel schreef hij de opera

La Fede riconosduta, het herdersspel Calisto in Orsa, het muziekdrama

Arianna en het intermezzo Fsiché; voorts vervaardigde hij twee oratoria:

Giuditta en Gioas, en vele cantates. Den tekst voor de meeste dezer wer-

ken schreef hij zelf; ook afzonderlijke dichtwerken, als drama's en sonetten

zijn van hem bekend. Beroemd is zijn satyriek geschrift II Teairo alla Moda

(Venetië, 1727, 1733, 1738; Florence, 1741), waarin hij de misbruiken der

Italiaansche Opera van zijn tijd geeselt. De bibliotheek van St. Marco te

Venetië bezit van hem in manuscript een Teoria mmicale ordinata alla mo-

derna pratica. Ook bestaat er een kritiek der werken van Lotti, getiteld:

Lettera fa?mliare d'un academico filarmonico^ die aan M. wordt toegeschreven.

Andere manuscripten van hem zijn te vinden in de koninklijke bibliotheken

van Weenen, Dresden en Brussel.

Marcesso of Marcello (Bartolomeo), ItaHaansch componist uit de 17e

eeuw, bekend door zijn Sacra corona, ossiamoteUi al e2 voci{Yex\e\.\é,\'ohG).

Marcliand (Henri), violist en klavierspeler, geb. 1774 te Mannheim,

studeerde te Salzburg onder leiding van Leopold Mozart, werd lid van
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het orkest van den vorst van Thurn en Taxis en trad 1798 te Hamburg als

klavierspeler op. Later maakte hij ook een kunstreis naar Parijs, waar hij

zich vermoedelijk vestigde. Eenige klavierstukken van hem zijn in druk

verschenen.

Hfarchand (Jean Baptist e), hd der koninklijke kapel te Parijs, in het

jaar 1691, schreef o. a. een Mis. Hij bespeelde in het orkest de kleine luit

en de viola da gamba. — Zijn zoon, Joseph M., gest. 1737, was eerste

violist aan de koninklijke kapel. Van hem zijn twaalf sonates voor fluit, of

hobo, of viool, met becijferden bas, in druk verschenen.

Ufarchand (Louis), klavier- en orgelspeler, geb. 2 Febr. 1669 (volgens

Spitta 1671) te Lyon, ontving te Parijs onderricht in de muziek en werd

hoforganist te Versailles, welken post hij tengevolge van zijn losbandige levens-

wijze weder verloor. Men verhaalt, dat de koning, begaan met het lot van

M.'s vrouw, die door zijn verkwistingen gebrek leed, hem de helft van zijn

traktement ontnam en aan zijn echtgenoote schonk. Daarom zou M. op zeke-

ren dag te midden eener Mis, waarin hij speelde, de kerk verlaten hebben,

uitroepende: »Sire, als mijn vrouw de helft van mijn salaris ontvangt, dan

moet zij ook de helft van den dienst spelen." Wegens deze woorden werd

hij, naar men beweert, 1717 uit Frankrijk verbannen. Hij begaf zich naar

Dresden, waar hij de gunst van den koning-keurvorst won, die hem tot hof-

organist benoemde, hetgeen den nijd opwekte van den concertmeester Volu-

mier. Deze zocht de gelegenheid, om zich op M. te wreken. Hij wist te

bewerken, dat Joh. Seb. Bach naar Dresden werd geroepen, om zich in het

klavier- en orgelspel met M. te meten. M. speelde een Fransche aria met

brillante variatiën, Bach herhaalde terstond alle variatiën en improviseerde

er twaalf nieuwe bij. Vervolgens schreef de groote cantor een thema op,

overreikte het M, en sprak met hem af, dat beiden een orgelphantasie daarop

zouden spelen. Toen evenwel de bepaalde dag aanbrak, was M. heimelijk

uit Dresden vertrokken. Daar intusschen het bevel tot zijn verbanning her-

roepen was, keerde hij naar Parijs terug, waar hij zich als klavieronderwijzer

vestigde en veel geld verdiende, dat hij echter tengevolge van zijn ongebon-

den levenswijze weder verloor. Hij stierf 17 Febr. 1732. Zijn compositiën

bestaan in twee bundels klavier- en orgelsonates, stukken voor fluit met basso

continuo en in een opera : Pyramus et Thishe.

llfarche, Fr.; z. marscii.

Slarchesi (Bern ar do), Italiaansch componist, vermoedelijk uit de tweede

helft der 17e eeuw, schreef o. a. Messe irevi concertaie a 8 vod.

Jüarchesi (S al va tor e), zanger en zangmeester, geb. 15 Jan. 1822 te

Palermo, uit een vorstelijke familie, verkreeg de titels van Cavalier e de

Castrone en Marchese della Rajata. Zijn vader was gouverneur-
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generaal van Sicilië. Op zestienjarigen leeftijd kwam hij bij de adelijke "arde

te Napels, doch moest wegens politieke redenen 1840 den dienst verlaten.

Daarop begaf hij zich weder naar Palermo, waar hij in de rechten en in de

philosophie studeerde, doch tevens zich met ijver op de beoefening der zang-

kunst toelegde. Raimondi, en later Lamperti en Fontana te Milaan,

waren zijn zangmeesters. Wegens zijn deelnemen aan de omwentehng van

1848 genoodzaakt naar Amerika te vluchten, trad hij te Nieuw-York voor

het eerst als zanger op. Twee jaren later kwam hij te Londen, waar hij

onder leiding van Man oei Garcia j r. zijn zangstudiën voltooide. Hij ves-

tigde zich daar ter stede, trad 1852 met Mathilde Graumann (z. het

volgend artikel) in den echt en maakte met haar kunstreizen door Engeland,

Nederland, België en Duitschland. Het echtpaar verwierf overal veel bijval.

M. werd te Weenen tot leeraar aan het conservatorium benoemd, welken post

hij zeven jaren bekleedde, en werd 1862 kamerzanger van den Groothertog

van Saksen Weimar. Hij is ook als componist van vele Duitsche en Italiaan-

sche liederen, als vertaler van Fransche en Duitsche Opera's en als schrijver

van een zangmethode gunstig bekend.

marchesi-GraumanU (Mathilde), zangeres, echtgenoote van den vorige,

geb. 26 Maart 1826 te Frankfort a. d. M., ontving te Weenen onderricht in

den zang van Otto Nicolai en zette 1845 te Parijs haar studiën voort

onder leiding van Man oei Garcia jr. Daar ter stede, zoowel als te Lon-

den, waar zij 1852 met Marchesi in het huwelijk trad, behaalde zij groot

succes. Met haar echtgenoot maakte zij vervolgens kunstreizen door verschil-

lende landen van Europa en werd 1854, evenals hij, met het zangonderricht

aan het Weener conservatorium belast. Zij bleef aldaar tot 1861, ging toen

naar Parijs, waar zij met haar echtgenoot historische concerten gaf, en be-

kleedde 1865—68 de betrekking van leerares aan het conservatorium te

Keulen. In laatstgenoemd jaar keerde zij naar Weenen in haar vorige be-

trekking terug. Men kent van haar een groote zangmethode: Ècole Mar-

chesi^ VArt du chant, vele Vocalises en een boekje: Erintierungen aus meinem

Leien (Weenen, 1877).

Marchesi of Marchesini (L u i g i) , Italiaansch zanger (castraat), geb. 1 755

te Milaan, was 1775 kamerzanger van den keurvorst van Beieren en zong

1778—1805 met groot succes in Italië, Duitschland, Rusland en Engeland.

'Hij stierf 15 Dec. 1829 en liet een groot vermogen na.

Marchesi (Tommaso), componist en zangmeester, geb. 7 Maart 1776 te

Lissabon, ontving onderricht in de muziek van Grazioli te Venetië en later

van pater Martini. Hij was gedurende 22 jaren orkestdirecteur aan de Opera

te Bologna en sedert 1783 ook lid der Academia filarmonica aldaar.

Tot omstreeks 1840 bekleedde hij ook de betrekking van inspecteur der kerk-

^^w
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muziek. Zijn compositiën, bestaande in ouvertures, cantates en kerkmuzieli-

stukken, zijn niet in druk verschenen.

Ularclietti (F i lip po), componist, geb. 26 Febr. 1831 te Bolognola bij

Gamerino, is bekend als vervaardiger der opera's 'Romeo e GiulieUa (1865),

Buy-Blas (1869), L'amore clella prova (1873) en Gustavo Wasa (1875), die

in verschillende steden van Italië met bijval ten gehoore zijn gebracht.

Marchetti-Fantozzi (Giuseppa), zangeres, geb. 14 Maart 1786 te Na-

pels, kwam op zesjarigen leeftijd te Berlijn, waar haar moeder zangeres aan

de Italiaansche Opera was. Reeds op haar zestiende jaar trad zij in het hof-

theater te Dresden op en bleef aldaar tot 1805, ging toen naar Munchen,

vandaar 1808 naar Italië, en keerde 1809 naar Munchen terug, waar zij met

den zanger Weixelbaum in het huwelijk trad.

Marchetto of MarchettUS, bijgenaamd da Padua,in welke stad hij op

het einde der 13e eeuw geboren was, behoorde tot de beste Italiaansche

muziekgeleerden van zijn tijd. Hij schijnt met Jean de Muris tot de

eersten behoord te hebben, die den regel vaststelden : dat twee volmaakte

consonanten (octaven of quinten) in rechte beweging niet onmiddelijk op

elkaar mogen volgen. Twee verhandelingen van hem, Lucidarium in arte

musicae planae en Pomerium in arte musicae mensuratae zijn opgenomen in

het werk Scripiores ecclesiastici de musica van G er bert.

Sfarchi (Giovanni Francesco, of Giovanni Maria), componist uit

de tweede helft der 18^ eeuw, leefde te Milaan. Van zijn werken kent men

opera-aria's en Litanie a 4 voci a capella (1711).

marchisio (Barbara en Garlotta), zangeressen, maakten omstreeks het

midden dezer eeuw grooten opgang in Italië, Frankrijk, Duitschland en Enge-

land. Barbara, geb. 12 Dec, 1834 te Turijn, is nog in leven; Garlott a

,

geb. 6 Dec. 1836 te Turijn, stierf aldaar 28 Juni 1872.

llarcliisio (Antonio), klavierspeler, geb. 19 Febr. 1817 te Battigliera,

gest. 4 Aug. 1874 te Turijn, waar drie opera's van hem vertoond zijn.

Marcia, Ital. ; z. marsch.

Marcia fuuebre, Ital., treurmarsch.

Marcia Trioilfale, Ital., triomfmarsch.

Marcillac (F.), schrijver over muziek, geb. 1 Mei 1817 te Genève, aldaar

gest. 4 Aug, 1874, was gedurende twintig jaren mededirecteur van het con-

servatorium in zijn geboortestad. De volgende weilven zijn van hem bekend:

Histoire de la nmsigue moderne et des Musiciens célèhres depuis fère ckré-

tienne pisqu'a nas jours (Parijs, 1876), Theorie élémentaire de la Musigue

(Genève, 1862) en Sur Venseignement populaire de la musique d'après la

methode Chevé (Genève, 1862).

llarcoliui (Marietta), zangeres, geb. op het einde der 18e eeuw,
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behaalde 1805-1818 groot succes op verschillende Italiaansche too-

neelen.

Mfarcou, Fransch toonkunstenaar, was op het keerpunt der 18^ en 19e

eeuw eerste violist aan de Opéra lyrique te Parijs. Van zijn muziekleer:
Elémens théoriques et pratiques (Parijs en Londen, 1781) is ook een Duit-
sche vertaling verschenen.

MarcuCCi (Ferdinand), harpvirtuoos, geb. 6 Mei 1800 te Florence,

aldaar gest. 29 Dec. 1871, maakte vele kunstreizen door Frankrijk en Italië.

Marcuori (Adamo), componist, geb. omstreeks het midden der 18e eeuw
te Arezzo, was Domkapelmeester te Pisa en stierf 5 April 1808 te Monte-
nero. Zijn compositiën bevinden zich in manuscript in het archief van den
Dom te Pisa.

Marcns (Joachim), Duitsch contrapuntist uit de 16e eeuw, schreef o. a.

Sacrae cantiones 5, 6, 7, 8, 9 ei plurium vocum (Stettin en Leipzig, 1608).
Mareau (F.), Nederlandsch orgelmaker uit de eerste helft der 18e eeuw,

vervaardigde o. a. 1722 voor de groote kerk te Brielle een werk van 18
stemmen met drie manualen en pedaal.

Marek (Louis), klavierspeler, geb. 1837 in Galicië, ontving onderricht

van Liszt, maakte kunstreizen door Rusland en Oostenrijk en vestiode zich

later als muziekonderwijzer te Lemberg. Klavierstukken van hem zijn in

druk verschenen.

Marenzio of Marenza (Lu ca), ItaHaansch componist uit de tweede helft

der 16e eeuw, geb. omstreeks 1550 te Coccaglio nabij Brescia, werd 1581
kapelmeester van den kardinaal Est e te Rome, later van den kardinaal A 1-

dobrandini, en 1595 lid der pauselijke kapel. Hij stierf 22 Aug. 1599.

Wegens zijn vele schoone madrigalen verkreeg hij den bijnaam van ï»il piü
dolce cigno d'Italia." De eerste uitgave zijner werken verscheen 1588
te Venetië bij Vicenzi; een latere verscheen 1594 te Antwerpen.

Mares (Johann Anton), hoornvirtuoos, geb. 1719 in Bohème, kwam
1748 te Petersburg, waar hij kamermusicus van keizerin Elisabeth en

later kapelmeester der keizerlijke hoornmuziek werd.. Hij stierf 30 Mei 1794.

JMTarescaleschi (Luigi), componist, geb. omstreeks 1740 te Rome, was

een leerling van pater Martini te Bologna en leefde 1770 als muziekhande-

laar te Venetië. Hij stierf in den aanvang der 19e eeuw te Napels. Zijn

compositiën bestaan in opera's, concerten, strijkquartetten en strijktrio's.

Maresse (Louis), componist, geb. 1797 te Evreux, vestigde zich 1817 te

Parijs. Hij schreef een opéra comique benevens eenige kamermuziek.

Marex of Marckx (Charles), componist, geb. omstreeks 1720 te Aelst,

gest. 12 Maart 1761 als zangmeester en koordirecteur aan de Walpurgskerk

te Oudenaerde, schreef vele kerkmuziekstukken.

\
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Mar^aillaDj zanger en dichter, was 1823 eerste bassist aan de Opera te

Gent en 1828 directeur van den schouwburg aldaar.

Maria (Giacomo), directeur der kapel van den Maarschalk de Brissac,

welke zich 1556 in Piëmont bevond. Later kwam die kapel in dienst van

koning Hendrik II.

Maria (Joao de St.), priester en muziekgeleerde, geb. op het einde der

16e eeuw te Terona in Portugal, gest. 12 Maart 1654 in het klooster S. Sal-

vador te Gryo, schreef een belangrijk werk, getiteld : Tres livros de coni/raponto.

Mariaui (Giovanni Battista), Italiaansch componist uit de 17e eeuw,

vervaardigde o. a. de opera Amor vuol gioventu.

Mariani (Giovanni Lor enz o), componist, geb. 1737 te Lucca, studeerde

te Bologna onder leiding van pater Martini en werd kapelmeester aan de

kathedraal te Savona. Hij heeft een groot aantal kerkmuziekstukken gecom-

poneerd.

Mariani (Angelo), componist en orkestdirecteur, geb. 11 Oct. 1822 te

Ravenna, gest. 13 Juni 1873 te Genua, waar hij sedert 1852 kapelmeester

aan den schouwburg Garlo-Felice was. Hij dirigeerde te Bologna o. a.

Wagner's Tannhduser en Lohengrin, toen die werken daar ter stede voor

het eerst vertoond werden.

Marie, zanger (tenor), geb. 1814 te Parijs, trad 1839 in de Opéra Co-

mi q u e aldaar op, en wel in La Symphonie, een werk door G 1 a p i s s o n

met het oog op hem geschreven. Later zong hij in België en in Italië.

Marin (Frangois Louis Glaude), organist, geb. 6 Juni 1721 in Pro-

vence, werd omstreeks 1750 organist te Parijs en stierf aldaar 7 Juli 1809.

Marin (Fabrice), componist, geb. omstreeks 1540 in Piëmont, heeft ge-

dichten van Ronsard, Baif, Jamin en Desportes vierstemmig op

muziek gezet; zij zijn 1578 te Parijs in druk verschenen.

Marin (Marie Martin Marcel de), viool- en harpvirtuoos, geb. 8 Sept.

1769 te St. Jean de Luz bij Bayonne, ontving onderricht in het vioolspel van

Nardini, in het harpspel van Hochbrucker. Als harpist werd hij door

geen tijdgenoot overtroffen. Hij maakte vele kunstreizen en vestigde zich

eindelijk te Toulouse, waar hij 1830 nog in leven was. Vele compositiën

voor viool en voor harp zijn van hem in druk verschenen.

Marinelli (Gaetano), componist, geb. 1760 te Napels, kwam 1790 in

dienst van den keurvorst van Beieren. Hij schreef ongeveer 11 opera's,

een oratorium en cantates. In het jaar 1817 bevond hij zich te Lissabon en

1820 te Porto. -
i

Marinelli (G i u 1 i o C e s a r e) , monnik van Monte Cicardo, is op muzikaal

gebied bekend door zijn verhandeling over kerkmuziek, getiteld: Via retta

della voce oorale, ovvero osservazioni (^ö^cö^^o f(?r»2o (4 deelen, Bologna, 1671).
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]narine*trompet, z. trompette marine.

ülarini (Alessandro), componist, leefde omstreeks het midden der IG^

eeuw te Venetië, waar twee bundels zesstemmige motetten (1587) en can-

tlones sacrae (1588) van hem in druk verschenen zijn.

Narmi (Biaggio), geb. op het einde der IGe eeuw te Brescia, was 1620

Domkapelmeester aldaar, bevond zich 1624 in dienst van den palts"-raaf

Wolfgang Wilhelm en stierf omstreeks 1660 te Padua. Hij bespeelde

vele instrumenten, hoofdzakelijk de viool, met virtuositeit. Van zijn compo-

sitiën zijn in druk verschenen: aria's, madrigalen, sonates, balletten enz.

llarilli (Carlo Antonio), violist en componist, geb. omstreeks het mid-

den der 17e eeuw te Bergamo, was aldaar instrumentalist aan de kerk Santo

Maria maggi ore en componeerde o. a. vioolsonates en Fransclie balletten.

Uarini (Giovanni), madrigalencomponist, leefde te Venetië op het einde

der 16e eeuw.

^ IHariai (Giovanni Battista), dichter en toonkunstenaar, geb. 18 Oct.

1569 te Napels, aldaar gest. 16 Maart 1625, schreef o. a. La tnusica sopra

Ie sette parole dette da Christo in croce.

llarini (Giuseppe), kapelmeester te Pordenone, gaf 1618 te Venetië

eenige door hem gecomponeerde madrigalen in het licht.

marilli (Maria), monnik en componist, geb. in den aanvang der 17e eeuw

te Pesaro, was kapelmeester der stad en republiek San Marino. Hij heeft

concerten en motetten gecomponeerd.

Ulario (Giuseppe), markies van Candia, een der beste Italiaansche teno-

ren der 19® eeuw, geb. 1808 te Cagliari, was 1830 officier te Genua en

kwam 1836 te Parijs, waar hij zich onder leiding van Ponchard en Bor-

dogni aan den zang wijdde en 1838 voor het eerst optrad (in Roheri Ie

diahle). Twee jaren later werd hij aan de Italiaansche Opera verbonden en

zong gedurende vijftien jaren afwisselend te Parijs en te Londen, in welke

beide steden hij groote triomfen vierde. In het jaar 1855 reisde hij in ge-

zelschap van de beroemde zangeres Grisi, met wie hij later in het huwelijk

trad, naar Petersburg en vervolgens naar Amerika. Na den dood zijner echt-

genoote keerde M. naar Italië terug.

Ilarius, klaviermaker, leefde op het einde der 17^ en in het begin der

18e eenw te Parijs en verbeterde de constructie van het klavier. Eenebeschrij-

ving van die verbeteringen is te vinden in het werk Machines et inve7itions

approuvées par VAcadémie royale des sciences (deel III, 1713—19).

Markeeren, z. margato.

Markall (Friedrich Wilhelm), componist en schrijver over muziek,

geb. 17 Febr, 1816 te Reichenbach bij Elbing, ontvijig het eerste onderricht

in de muziek van zijn vader, vervolgens van den organist K. Kloss, en was

II.
^5
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reeds op tienjarigen leeftijd in staat, zich in het openbaar als klavierspeler

te laten hooren. Later oefende hij zich onder leiding van Urban in decom-

positie en in het vioolspel en voltooide zijn studiën op de muziekschool van

Friedrich Schneider te Dessau. In het jaar 1836 werd M. organist

aan de Maria -kerk te Dantzig en later ook directeur der zangvereeniging en

muziekonderwijzer aan het gymnasium aldaar. Van zijn werken zijn meer

dan vijftig in druk verschenen. Bijzondere vermelding verdienen de oratoria

JoJiannes der Tciufer en Bas Gedcichtniss der Etitschlafenen; de 86^ psalm,

voor koor en orkest; twee symphonieën; drie opera's: Maja und Algino,

Der König von Zion en Das Walpurgisfest. Ook heeft hij een Choralhuch

in het licht gegeven en de Beethovensche symphonieën voor klavier bewerkt.

Markw.ort (Johann Ghristian), zanger en zangmeester, geb. 13 Dec.

1778 te Reisling bij Brunswijk, zong op verschillende tooneelen van Duitsch-

land en nam o. a. onderricht hij den ahhé V o gier. Wegens zijn groote

verdiensten ten opzichte van den koorzang werd hij 1810 te Darmstadt tot

koordirecteur en later tot groothertogelljk muziekdirecteur benoemd. Om-

streeks 1825 begon hij zich bijzonder op de theorie der muziek toe te leggen

en gaf een werk in het licht, getiteld : Umriss einer Gesammt-Tonwissenschaft

üherhaupt, wie auch einer SpracJi- und Tonsatzlehre und^ einer Gesang-, Ton-

und Eede-Vortraglehre insonders (Darmstadt, 1826); later verscheen een ander

werk van hem: Ueier Klangveredelung der Stimme etc. (Mainz, 1847). Een

belangrijke verhandeling van hem over het klavierstemmen komt voor in de

Süddeutsche Musikzeitang van 1856. M. stierf 13 Jan. 1866 te Bessungen

bij Darmstadt.

llarle (Nicolas de), contrapuntist uit de 16e eeuw, van wiens compo-

sitiën vierstemmige Missen (Parijs, 1557) bekend zijn, die zich op de biblio-

theek te Munchen bevinden.

Marliani (Aurelio di), zangmeester en componist, geb. omstreeks 1803

in Lombardije, kwam 1830 te Parijs, waar hij zich vestigde, en keerde later

naar Bologna terug, waar hij 1849 stierf. Onder zijn leerlingen behoort

Grisi. Als componist is hij bekend door eenige opera's.

Marmoiltel (A n t o i n e F r a n 9 o i s) , klavierspeler, geb. 1 8 Juli 1816 te

Clermont-Ferrand, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en

werd 1844 leeraar aan dat instituut.

Ularmontel (Jean Franco is), Fransch schrijver, geb. 11 Juli 1723 te

Bort, is op muzikaal gebied bekend door eenige brochures, o. a. : Essai sur

les révohdiQus de la musique en France (1777) en Be rair en musique (1183),

en door de vele libreili, die hij voor Piccini en Grétry schreef, o. a.:

Roland, Didon, Pénélope, Le Huron, L'ami de la maison, La fausse magie

en Céphale et Procris. Hij stierf 31 Dec. 1799.
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jüaroni (Giovanni), Italiaansch componist, geb. te Ferrara, was kapel-

meester aldaar en later te Lodi, waar hij 16'20 nog leefde. Hij heeft mo-

tetten en madrigalen in manuscript nagelaten.

marpnr^ (Fr ie drie h Wilhelm), muziekgeleerde, geb. 1 Oct. 1718 te

Seehausen in de Altmark. Aangaande de jaren zijner jeugd ontbreken de

berichten. Omstreeks 1746 werd hij te Parijs secretaris van generaal Pi o th en-

burg, kwam 1749 te Berlijn, begaf zich later naar Hamburg en keerde 1763

naar Berlijn terug, waar hij lid van den krijgsraad en directeur der konink-

lyke loterij werd. Hij stierf aldaar 22 Mei 1795. De voornaamste zijner

werken zijn. Randhuch helm Generallasse und der Composition (3 deelen,

Berlijn, 1757—58; supplement: 1760; tweede druk van het eerste deel:

1760); Ahhandlung' von der Fuge (2 deelen, Berlijn 1753—54), later her-

haalde malen herdrukt) ; Der kritische Musicus an der Spree (Berlijn, 1750);

Systematische Einleitung in die musikalische Setzhinst des IJrn. d' Alembert,

nach den Lehrsdtzen des Rameau aus dem Französischen üherselzt (Leipzig,

1757); Die Ktmst, das Clarier zu spielen (2 deelen, Berlijn 1750 en 1751);

Anleiking zum Clavierspielen (Berlijn, 1755 en 1765; vertaald in het Fransch

en in het Hollandsch); T ersuch uber die musikalische Temperatur (Breslau,

1776); Kritische Briefe uber die Tonhinst (drie deelen, Berlijn, 1760—1763),

en Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsdtze der alten und neuen

MusiJc. Als componist is M. minder bekend. Zijn compositiën beslaan in

keikmuziek met en zonder begeleiding, in liederen, orgel- en klavierstukken.

Marpurg (Johann Heinrich), zoon van den vorige, geb. 1766 te Ham-

burg, ontving onderricht in het klavier- en vioolspel en in de compositie,

werd lid der kapel van den markgraaf v o n S c h w e d t en 1 790 van de her-

togelijke kapel te Ludwigslust, waar hij zich 1791 als muziekhandelaar ves-

tigde. Hij stierf na 1802 te Altona.

Marpurg (Friedrich), afstammeling van den beroemden theoreticus M.,

geb. 4 April 1825 te Paderborn, waar zijn vader Domkapelmeester was, ont-

ving onderricht in het viool- en klavierspel en was achtereenvolgens te Detmold,

Koningsbergen, Mainz, Darmstadt, Freiburg i. Br. en Laibach als muziek-

directeur werkzaam. Onder zijn compositiën bevindt zich een opera: Musay

der letzte Maurenkönig.

Marquardt (Georg Ferdinand), hoornvirtuoos, geb. omstreeks 1773,

werd 1793 koninklijk kamervirtuoos te Berlijn en stierf aldaar 24 Maart 1825.

Marqae (Charles Au gust e), componist, geb. 1773 te Amiens, gest.

omstreeks 1827 te Parijs, heeft vele klavierstukken geschreven.

Slarqué (Pierre), violist en danscomponist, geb. 26 Jan. 1771 te Parijs,

aldaar gest. 1868, was directeur van verschillende concerten.

Marqae, Fr., z. mabcato.

I
35*
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Marques (Joaquin José), schrijver over muziek, geb. 1836 te Lissabon,

schreef o. a. een muziekgescliiedenis van zijn land.

Marquez (Antonio Lesbio), Portugeesch componist en schrijver, geb.

1660 te Lissabon, werd 1698 directeur der koninklijke kapel aldaar en stierf

1 Nov. 1709 te Lissabon. Van zijn compositiën, waaronder zich vele kerk-

muziekstukken bevinden, zijn alleen Filhancicos (Lissabon, 1708) in druk

verschenen.

Marra (Marie von), zangeres, geb. 1822 te Linz uit het adellijk geslacht

von Hacke, welken naam zij bij haar betreden van het tooneel in het Itali-

aansch vertaalde, ontving het eerste onderricht in den zang van Kunth en

werd op aanbevehng van Donizetti aan de hofopera te Weenen verbonden.

Van daar ging zij naar Petersburg, waar zij eerste zangeres aan de Italiaan-

sche Opera werd, 1847 naar Riga en vervolgens naar Koningsbergen, waar

zij 1848 met den tooneelspeler Theodor Vollmer in het huwelijk trad.

Van dien tijd af gaf zij gastvoorstellingen in niet minder dan 93 steden. Te

Amsterdam, waar zij zich 1855 en 1856 bevond, behaalde zij groot succes,

vooral in Der Nordstern, welke opera aldaar vijftig maal achter elkaar gege-

ven werd. Na 1861 verliet zij het tooneel en vestigde zich te Frankfort

a. d. M., waar haar echtgenoot regisseur aan den stadsschouwburg werd; zij

bepaalde zich van dat oogenblik af tot het opleiden van jonge zangeressen

en stierf 25 Sept. 1878.

Ularsalo of Marsoio (Piet r o Maria), componist, geb. op Sicilië, was op

het einde der 16e en in het begin der 17e eeuw te Ferrara. Men kent van

hem vier boeken madrigalen voor 5 stemmen (Venetië, 1609) en twee boe-

ken motetten (1612 en 1614).

Marsand (Pater Anselmo), componist, geb. 1769 te Venetië, werd 1828

kapelmeester aan de St. Antonius-kerk te Padua en stierf aldaar 4 Jan.

1841. Men beweert, dat hij ongeveer 600 compositiën, bestaande in Missen,

Motetten, Psalmen en Hymnes, geschreven heeft. Slechts weinige daarvan

zijn in druk verschenen.

üfarsch, Ned., Hoogd. ; marche, Fr.; marcia, Ital.; march, Eng.; een

toonstuk in |-, |-, of |-maat, met scherp gemarkeerden rhythmus, dat oor-

spronkelijk uitsluitend bij militaire tochten en parades gespeeld, doch later

ook voor andere plechtigheden gebruikt werd. Men is het er vrij algemeen

over eens, dat de marsch in Duitschland tijdens den dertigjarigen oorlog ont-

staan is. Hij verving in zekeren zin het volkslied, welks vorm hij had, werd

uitgevoerd door blaas- en slaginstrumenten en diende niet alleen tot opwek-

king van den moed, maar ook tot verkrijging van een geregelden gang der troepen.

Naarmate de instrumentale muziek zich ontwikkelde, nam ook de marsch

in belangrijkheid toe. Reeds vroegtijdig werd liij in de kunstmuziek aange-
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wend: wij vinden marschen in de opera's van Lully, van Handel en van

Ram eau, ook in de klavierstukken van Coup er in. Vooral twee soorten

van marschen bekleeden een belangrijke plaats jn de muziek: de feestmarsch

en de treurmarsch. De gewone vorm dezer stukken is: tweedeelige liedvorm

voor m a r s c h en trio (z. dit), voorafgegaan door een i n t r a d a en besloten

door een coda. Men heeft echter ook marschen met meer deelen en zonder

trio. De meeste groote componisten hebben schoone marschen geschreven.

Vooral die van Beethoven, Weber, Mendelssohn, Meyerbeer,

Wagner en Liszt zijn beroemd.

Ularschalk (Ju He), zangeres, ontving haar opleiding van Ed. Mantius

te Berlijn, werd 1852 aan den stadsschouwlmrg te Dantzig, 1853 aan die te

Keulen en 1854 aan het hoftheater te Stuttgart verbonden.

Marschall (Herman n), fluitist, klavierspeler en componist, geb. 10 Juli

1839 te Meiningen, waar hij koordirecteur aan den hofschouwburg en kamer-

musicus werd. Van zijn compositiên zijn zangstukken bekend.

Marschall (Samuel), kerkcomponist, geb. 1557 te Doornik, werd univer-

siteits-musicus en organist te Basel en was 1627 nog in leven. Van zijn

gedrukte werken zijn bekend: Der gantze Vsalter H. Amlrosii Lohoasser's

mit vier Stimmen (Leipzig, 1591, en Basel, 1606); Fsahnen Davids etc.

(Basel, 1606) en een theoretisch werk: Einführung zu der Musica mit einem

hurtzen Bericht utid Anleytimcj zu den Violen^ anch ivie ein Gesang leichtUch

anzustimmen.

Marschner (Heinrich August), componist, geb. 16 Aug. 1795 te Zit-

tau, ontving het eerste onderricht in de muziek van He ring. Aanvankelijk

vooi- de rechtsgeleerdheid bestemd, bezocht hij liet gymnasium in zijn geboorte-

stad en 1813 de universiteit te Leipzig, waar hij ook zijn studiën in de mu-

ziek ijverig voortzette, en wel met zoo goed gevolg, dut hij besloot, de rechts-

geleerdheid te verlaten en zich geheel aan de kunst te wijden. Te Karlsbad,

waar hij 1815 als klaviervirtuoos optrad, leerde hij een Hongaarschen graaf

kennen, die hem uitnoodigde, naar Weenen Ie koaien, en hem 1817 een plaats

als muziekonderwijzer te Presburg bezorgde. Te Weenen leerde M. Beet-

hoven kennen.

In het jaar 1817 componeerde M. zijn eerste opera: Der Ki/J'hauser, die

1818 gevolgd werd door Heinrich IV und d'Aubigué; laatstgenoemde com-

positie werd 1820 op aanbeveling van K. M. von Weber en onder diens

leiding te Dresden ten gehoore gebracht. Toen M. 1822 zelf te Dresden

kwam, vond hij daar een zoo gunstig onthaal, dat hij besloot, er te blijven

Nadat hij de muziek voor Frinz Fnedrich von Hornburg van v. Kleist ge-

schreven had, werd hij 1824 tot koninklijk muziekdirecteur der Duitsche en

Italiaansche Opera benoemd. Zijn omgang met Weber was van grooten

I'
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invloed op zijn muzikale ontwikkeling. Zijn volgende opera's waren: Der

Holzdieh, tekst van Kind (1825), en Lucretia (1826). In laatstgenoemd jaar

verliet M, Dresden, daar hij geen kans had, de tengevolge van Weber's

dood vakante betrekking van kapelmeester te verkrijgen. Hij begaf zich naar

Hamburg, waar hij in het huwelijk trad met de zangeres Marianne Wohl-

Ijrück — zijn eerste vrouw, Eugenie Jaggi, was vroegtijdig gestorven,

—

en vestigde zich 1827 te Leipzig. Daar ter stede, waar hij 1828 Der Vam-

pyr en 1829 Der Templer nnd die Jüdin schreef, vertoefde hij tot 1830 en

ging toen naar Hanover, waar hij Hans Reïling, tekst van E d. Devrient,

componeerde. Deze opera en de beide vorige hebben er het meest toe bijge-

dragen, hem een eervolle plaats te verzekeren onder de beroemde opera-com-

ponisten dezer eeuw.

Als orkestdirecteur stond M. te Hanover hoog aangeschreven en bleef als

zoodanig werkzaam tot \ 859, toen hij gepensioneerd werd en den titel van

))Geneialmusikdirector" verkreeg. Nadat 185-4 zijn tweede vrouw gestorven

was, tiad hij ten derden male in het huwelijk, en wel met de gunstig be-

kende altzangeres Therese-Janda uit Weenen, die hem overleefde. Hij

stierf 15 Dec. 1861.

Behalve de reeds genoemde opera's schreef hij de volgende, die echter wei-

nig succes hadden: Saidor (1819), Des Falkners Braut (1830), Das ScJiloss

am Aetna (1835), T)er Babu (1837), Adolpli von Nassau (1844), Austin

(1851) en Hjarne (1857). Onder zijn overige compositiën bevinden zich zeer

schoone liederen en mannenkoren, ook ongeveer 60 kamermuziekstukken, die

echter van geringe beteekénis zijn.

M. had sedert 1834 den titel van doctor in de muziek, was ridder van

drie orden en eereburger der stad Hanover.

Marsclmer (Adolph Eduard), liederencomponist, bloedverwant van den

vorige, geb. 5 Maart 1810 te Grünberg in Silezië, gest. 9 Sept. 1853, gaf

drie bundels liederen in het licht. Vooral de liederen T)Lü\tcTien Ihr plau-

derf' en y>Wo find' icli dich?"' zijn in Duitschland populair geworden.

Marsh (Alphons), Engelsch componist, was omstreeks 1670 lid der kapel

van koning Karel II te Londen. Hij heeft, evenals zijn zoon, vele &ongs

gecomponeerd.

Martelius (Eli as), luitvirtuoos, leefde in den aanvang der 17^ eeuw te

Straatsburg, waar hij een bundel stukken voor luit, onder den titel: Hortns

Miisirahs novus (1615), in het licht gaf.

Martellato, Ital ; marïellé, Fr. ; verleden deelwoord van het werkwoord

martel! ar e =: hameien, kloppen. Dit teeken van voordracht komt hoofd-

zakelijk bij klaviermuziek, doch ook nu en dan bij vioolmuziek voor; in het

eerste geval beteekent het, dat de vingers als hamers op de toetsen moeten
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neervallen; in het tweede, dat men de punt van den strijkstok op de snaren

moet laten vallen, zoodat hij van zelf weder opspringt.

Martellari, componist, geb. omstreeks 1740 te Napels, gest. omstreeks 1808

te Venetië, waar 1770 zijn opera Bidone en 1782 een cantate van hem

werd uitgevoerd.

martelli, componist, was omstreeks 1790 kapelmeester te Munster, waar hij

in het begin der 19^ eeuw gestorven is. Men kent van hem de zangspelen

Die Beisenclen nacJi Holland^ Der Tem.pel der Bayilcbarheït en Der Könïg Babe.

Marti (Anselm), componist, werd 1779 monnik in het klooster Engel-

burg in Zwitserland. Volgens Georg Beek er {Die Musih i?i der Sc/nceiz)

was hij een verdienstelijk organist en componist.

Marti (Pater José), Spaansch componist en kapelmeester, geb. 1719 te

Tortosa, gest. 3 Jan. 1763 in het Benedictijner-klooster Montserrat, waar

hij muziekmeester was, schreef eenige compositiën, die in de archieven van

dat klooster bewaard worden.

Martin (Al ex and er), violist en componist, geb. 1825 te Warschau,

aldaar gest. 1856, schreef vele compositiën, die gedeeltelijk in druk ver-,

schenen zijn.

Martin (Ca sim ir), klavierfabrikant te Parijs en uitvinder van den Chi-

rogymnaste, welk instrument hij beschreven heeft in het werkje MétJiode

de cJdrogymnasie, ou gymnastique des doigts (Parijs, 1845).

Martin (Cl au de), contrapuntist en muziekgeleerde, geb. te Couches in

Boui"gogne, leefde omstreeks het midden der 16e eeuw te Parijs en gaf in het

licht : Wementorum w.uslces practicae pars prior, Insiitution musicale non moins

breve que facile^ Tractatus musicale en eenige Magnificats voor vier stemmen

(Parijs, 1540).

Martin (Jean BI ais e), baryton aan de Opéra co mi que te Parijs, aldaar

geb. 14 Oct. 1769, was van 1801 tot 1823 aan dien schouwburg verbonden.

Halévy schreef voor hem de opera La vieillesse de Lajleur. In de jaren

1816—18 en 1832—37 was hij leeraar in den zang aan het conservatoire

te Parijs en stierf 28 Oct. 1837 op een landgoed bij Lyon. Een door hem

gecomponeerde opera in één bedrijf, getiteld: Les oiseanx de la mer, werd

1796 in het theater Feydeau ten gehoore gebracht.

Martin (Juli en), bijgenaamd Martin d'Angers, geb. 1808, werd 1841

kapelmeester aan de kerk St. Germain TAuxerrois te Parijs. Hy gaf

in het licht: Plain-chant popidaire poiir tous les offices de Vannée {ï^Mx^^i^^^iS)

en De Venseignement musical da?is les colleges royai/x de Paris (Parijs, 1841)-

Martin (Ni co las), Fransch toonkunstenaar, geb. te Morienne in Savoye,

leefde omstreeks 1560 te Lyon. Men kent van hom C/zat/ fs sur la tiativUe

de notre seigneur Jésus-Christ (Lyon, 1566).
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Martin (N.), geb. 1810 te Marseille, ontving zijn opleiding te Parijs aan

de muziekschool van Choron, werd zanger aan de Groote Opera en later

leeraar in den zang aan het conservatoire in zijn geboortestad. Hij richtte

een zangvereeniging op, voor welke hij Missen en motetten componeerde.

Martin y Solar (Vicente), door de Italianen Martini lo Spagnuolo

genoemd, componist, geb. 1754 te Valencia in Spanje, ontving zijn muzikale

opleiding als koorknaap aan de kathedraal in zijn geboortestad, was korten tijd

organist te Alicante en ging vervolgens naar Madrid, waar hij zich bijzonder

op de dramatische muziek toelegde. Te Florence schreef hij 1781 zijn opera

Ijigenia in Aulide, en te Lucca werden van hem Astarte en het ballet La

regina di Golconda ten gehoore gebracht. Deze en zijn volgende werken

maakten niet alleen in Italië, maar ook in het buitenland grooten opgang.

In het jaar 1785 reisde hij naar Weenen, waar hij de opera's II iurbero di

hwn cuore^ La cappricciosa corretta, L^arbore di Diana en La cosa rara ver-

vaardigde. Vooral laatstgenoemd werk vond te Weenen grooten bijval. Mozart

heeft een melodie er van in zijn Do7i Jiian vereeuwigd. M. vestigde zich

1788 te Petersburg, waarheen hij door keizerin Katharina II beroepen was

als orkestdirecteur aan de Italiaansche Opera. Hij stierf er 1810. Vele zijner

werken bevinden zich in manuscript in de bibliotheek van den koning van Saksen.

Martinelli (Giorgio), zanger aan het hof te Parma en componist van

motetten, leefde omstreeks 1660.

Martinelli (Luigi), bulfo-zanger, was van 1795 tot 1807 aan verschil-

lende Italiaansche tooneelen verbonden. Hij stierf 5 April 1837 te Rome.

MartiaengO (Giovanni Paolo), componist, leefde omstreeks het midden

der 17e eeuw en was organist aan de kathedraal te Pavia. Eenige Missen en

andere kerkmuziekstukken van hem zijn in druk verschenen.

Martines of Martinez (Marianne di), zangeres en componist, geb. -4 Mei

1744 te Weenen, ontving onderricht van Porpora en van Haydn. Metas-

tasio, wiens nicht zij was, liet haar zijn klaviei', zijn muziekbibliotheek en

20,000 gulden na. Zij richtte 1796 een zangschool op eu vormde vele goede

leerlingen. Het grootste gedeelte harer compositiën, bestaande in klavier-

sonates, kerkmuziek en melodieën op gedichten van Metast as i o, bevindt zich

in de keizerlijke bibliotheek te Weenen.

Martinez (Juan), priester en muziekgeleerde, was omstreeks het midden

der 16e eeuw kapelmeester aan de kathedraal te Sevilla. Hij gaf een boek

ia liet licht, getiteld: Arte de canto (Sevilla, 1560).

Martinez (N i c o l a s G o n z a 1 es) , componist uit de tweede helft dezer eeuw,

is organist te Madrid. In vereeniging met Lopez Juai'ranz gaf hij eenige

jaren geleden liet werk El canto *acyo (Madrid, Andres Vi da l) in het licht.

Martinez (Vicente), Spaansch priester en componist, geb. in de eerste
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helft der 18e eeuw, was kapelmeester te Albarravin en stierf aldaar 10 Febi'.

1777. Hij heeft veel kerkmuziek gecomponeerd.

Martini (Andrea), sopraanzanger, geb. 30 Nov. 1761 te Siena, zong met

groot succes op de voornaamste looneelen van zijn vaderland eu op die van

Londen, Madrid en Lissabon. In het jaar 1799 trok hij zich uit het open-

bare leven terug.

martini (Giovanni Battista), gewoonlijk Pater M. genaamd, de

grootste Italiaansche muziekgeleerde uit de 18e eeuw, geb. 25 April 1706 te

Bologna, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader. Nadat

hij een goed violist was geworden, leerde hij zingen en klavierspelen bij pater

Predieri en contrapunt bij Antonio Riccieri. Tevens studeerde hij

theologie en philosophie bij de monniken van San ï'ilippo Neri. Hij werd

1722 tot priester gewijd en verkreeg 1725 den post van kapelmeester aan de

Frauciscus-kerk te Bologna. Giacomo Perti bekleedde een soortgelijke be-

trekking aan de San Pe tron i o-kerk aldaar, en van hem ontving M. vele

nuttige wenken aangaande het componeeren van kerkmuziek. Ook studeerde

hij wiskunde bij Zanotti en legde zich met ijver toe op de beoefening van oude

en nieuwe werken over de theorie der muziek. Geen zijner tijdgenooten over-

trof hem in kunstkennis. Zijn bibliotheek was zeer volledig: zij bestond, vol-

gens Burney, uit niet minder dan 17,000 boekdeelen. Na zijn dood kwam

een gedeelte dezer verzameling aan de bibliotheek te Weenen, de rest bleef

te Bologna in het Liceo filarmonico. M. had als muziekleeraar een

Europeesche beroemdheid, en uit alle hoeken van Europa kwamen leerlingen

tot hem; tot de voornaamste behooren : Paolucci, Ruttini, Sarti

Ottani en Stanislas Matte i. Mozart bezocht hem op veertienjarigen

leeftijd en ontving vele goede raadgevingen van hem. M. stierf 3 Oct. 1784.

Zijn twee grootste werken zijn: Storia della Musïca (drie deelen, Bologna,

1757, 1770 en 1781) en Esemplare ossia Saggio \ondamerdale pratico di co?i-

trapunto (twee deelen, Bologna, 1774 en '75). Eerstgenoemd werk handelt

over de muziek der oude volken ; een vierde deel, over de muziek der midden-

eeuwen tot aan de 11e eeuw, belette de dood hem te voltooien. De Saggio

is een verzameling voorbeelden van meesters uit de oude Italiaansche en

Spaansche scholen. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen: Litaiiiae

op. 1 (1734); 12 Souafe d''intavolatura, op. 2 (Amsterdam, Le Cèn e, 1741)
;

6 Sonate per organo e cembalo (Bologna, 1747); Duetü da Ca/«e?r« (Bologna,

1763). Het Liceo van Bologna bezit van hem in manuscript twee oi-atoria

en eenige 'mtermezzï. Een Requiem van hem bevindt zich in de bibliotheek

te Weenen. Pauer heeft in zijn Alte Klaviermusik een gavotte en een

lallet van M. opgenomen, Farrenc 12 sonates in zijn Trésor tmisicul.

Andere weiken van hem zijn in het licht gegeven door Lück, Körner en
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Ricordi. Het beste boek over zijn leven is de Uloffio v?inP. Del la VaUe
(Bologna, 1784). — M. was lid van de Academia filarmonica in zijn

geboortestad en van de Academia degli Arcadici te Rome.

Martini (Giovanni Ma re o), Italiaansch contrapuntist uit de tweede helft

der 17e eeuw, leefde te Venetië en schreef 1783 de opera Appio Claudio.

Martini (Johann Paul Aegidius), eigenlijk Sch wartzendorf ge-

naamd, componist, geb. 1 Sept. 1741 te Freistadt in de Boven-Palts, studeerde

te Freiburg in Breisgau in de philosophie en in de muziek, begaf zich 1761

naar Nancy en gaf aldaar zijn eerste compositiën in het licht. Hij was korten

tijd hij koning Stanislaus, die zich destijds te Nancy bevond, in dienst en

begaf zich na den dood van dien vorst (1764) naar Parijs, waar een door

hem voor de Zwitsergarde gecomponeerde marsch bekroond, en hij tot officier

van een huzaren-regiment benoemd werd. Hij componeerde veel, o. a. de

opera Vamoureux de quinze ans (1771), die den prins van Gondé zoozeer

beviel, dat hij M. tot zijn muziekdirecteur benoemde. Later werd hij direc-

teur van het theater Feydeau, doch verloor die betrekking ten gevolge van

de Revolutie en was 1792 zelfs genoodzaakt, uit Parijs te vluchten. Hij hield

zich eenige jaren te Lyon op, waar hij een theoretisch werk : Mélopée moderne,

schreef. Omstreeks 1794 bevond hij zich te Parijs, waar hij 1794 zijn opera

Sappïio liet vertoonen en tot inspekteur van het Conservatoire benoemd werd,

welken post hij 1802, bij de hervorming van die school, weder verloor. Hij

werd 1814 intendant der hofmuziek van Lodewijk XVHI en stierf 10 Febr.

1816. Men kent elf opera's van hem, die uitmunten door frissche melodieën;

Renri IV, Le droit du seigneur en L^awmir de 15 ans zijn het langst op het

repertoire gebleven. Ook heeft hij veel kerkmuziek geschreven, o. a een

Requiem,^ dat 1816 te St. Denis ten gehoore gebracht werd.

Martinn of Martin (Jacob .Toseph Balthasar), geb. 1 Mei 1775 te

Antwerpen, waar zijn vader muziekdirecteur van een Oostenrijksch regiment

was, ontving aldaar zijn muzikale opleiding en begaf zich 1793 naar Parijs,

waar hij violist aan de Italiaansche Opera en leeraar in het vioolspel aan het

Lycée Gharlemagne werd. Hij stierf 10 Oct. 1836. Zijn compositiën

bestaan in instrumentale muziek.

Martinovsky (Johann Paul), Boheemsch componist, geb. 24 Febr. 1808

te Melnik, gest. 7 Nov. 1873 in een klooster te Praag, is beroemd wegens

zijn vele schoone nationale liederen. Hij heeft ook kerkmuziek gecomponeerd.

Martins (Francisco), Portugeesch componist, geb. in het begin der

17e eeuw te Evora, was kapelmeester aan de kathedraal te Elvas. Hij heeft

veel gecomponeerd. Mac ha do maakt melding van een muzikalen wedstrijd

tusschen M. en den kapelmeester Remigio te Bajado.

Martinns (Leopolita), componist, was 1540 hoforganist van koning

I
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Sigismond Augustus van Polen. Volgens Starawolsky {Script, polon.

élog. et vit.) bezat hij een buitenp:ewoon talent. Den tekst voor zijn zangstukken

vervaardigde hij zelf.

Martorelli (A n t o n i o), componist, geb. 153 1 te Padua, vestigde zich op

jeugdigen leeftijd als muziekonderwijzer te Pumini. Zijn Madrigalen waren

zeer beroamd.

Martacci (Giuseppe), klavier.speler en componist, geb. 6 Januari 185G te

Capua, bezocht het conservatorium te Napels en maakte kunstreizen door

Engeland en Frankrijk. Een quartet van hem werd te Milaan bekroond.

Jllarx (A d o 1 p h Be r n h a r d), muziektheoreticus en componist, geb.

15 Mei 1799 te Halle aan de Saaie, waar zijn vader arts was, ontving

onderricht in de muziek van Turk, studeerde aan de hoogeschool te Halle

in de Rechten en werd referendaris te Naiunburg. Zijn liefde voor de muziek

voerde hem naar Berlijn, waar hij besloot, zijn juridische studiën vaarwel te

zeggen en zich met ijver op de beoefening der kunst toe te leggen. Daar hij

onbemiddeld was, trachtte hij door het geven van muziekonderricht in zijn

onderhoud te voorzien. Nadat hij eenigen tijd bij Zei ter gestudeerd had,

richtte hij 1824 met Schlesinger de Allgemeine Berliner Musihzeitung op,

van welk tijdschrift slechts zeven jaargangen zijn verschenen, doch dat belang-

rijk i? wegens de voortreflelgke artikelen, die M. daarin over Beethoven,

destijds in Noord-Duitschland nog weinig gewaardeerd, geschreven heeft. In

het jaar 1827 ontving M. den titel van doctor en werd aan de hoogeschool

te Berlijn tot leeraar in de muziekgeschiedenis benoemd. Later, 1830, ver-

kreeg hij nog den titel van professor en werd 1832 muziekdirecteur van het

koor der universiteit. Met Kullak en Stern stichtte hij 1850 de Berliner

Musikschule, die later het Berliner Conservatorium werd, bleef

tot 1856 leeraar aan die school en bepaalde zich na dat jaar tot zijn werk-

kring aan de hoogeschool en tot het geven van privaatlessen. Hij stierf

17 Mei 1866 te Berlijn. M. behoort tot de beste theoretici dezer eeuw. De

voornaamste zijner werken zijn : Ble Kunst des Gesanges^ theoretisch nnd

praktisch (Berlijn, 1826); Ueher Malerei i?i der Tonkunst (ibid., 1828);

Ueber die Geltung Handel"scher Sologesange für unsere Zeit. Ein Nachtrag

zur Kunst des Gesanges (ibid., 1829); Allgemeine Musiklehre. Ein Hülfsbnch

für Lehrer und Lemende (Leipzig, 1839, 1850 en 1868); Die Lehre von

der musikalischen Composiiion (4- deelen, Leipzig, 1837 tot 1845), een werk

dat vele malen herdrukt werd; Die alte Musiklehre im Streite mit unserer

Zeit (Leipzig 184-1); Die Musik des 19 ifahrhunderts rind ihre Pjlege; Beet-

hoveris Lehen und Schajfen (2 deelen, Berlijn, 1859, 1865 en 1875); Gluck

und die Oper (Berlijn, 1862); Anleitnng zura Torirag Beethoven scher Clavier-

werke (Berlijn, 1803); Erinnerungen aus meinem Leien (2 deelen, 1865). In

k
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vele muziektijdschriften komen belangi'ijke artikelen van hem voor. Als

componist heeft hij weinig succes gehad. Van zijn compositiën zijn gedrukt

:

de oratoria Moses en Kahid und Omar, een klaviersonate, een leerboek van

den zai.g, een koraal- en orgelboek en liederen.

ülarx (Johann Christoph), geb. 4 Maart 1777 te Saalfeld bij Mühl-

hausen, vestigde zich omstreeks 1810 te Arnhem en werd 1813 tot stads-

muziekdirecteur aldaar benoemd. Hij richtte er de zangvereeniging Euphonia

op en stierf 31 Aug. 1851.

Man (C. R.), violist en componist, zoon van den vorige, geb. 7 Juli 1814

te Arnhem, ontving onderricht in de muziek van J. H. Kleine en

J. Bertelman en maakte met den zanger V rug t een kunstreis door Duitsch-

land. In het jaar 1845 volgde hij zijn vader op als stadsmuziekdirecteur te

Arnhem en werd achtereenvolgens benoemd tot directeur der vereeniging

St. Caecilia (gesticht 1590), president en directeur der vereeniging

Euphonia, kapelmeester der schutterij, organist aan de Luthersche kerk en

directeur der afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der

Toonkunst. Hij stierf 23 Febr. ISG'i. Van zijn compositiën zijn in druk

verschenen stukken voor klavier en mannenquartetten. — Zijn zoon Jan,

23 Febr. 1860 op achttienjarigen leeftijd te Arnhem gest., was een leerling

van Richard Hol en Frans Co enen. Hij beloofde veel voor de kunst.

Man (Pa ui in e), zangeres, geb. 1819 te Karlsruhe, ontving onderricht

van haar vader, die aldaar muziekdirecteur was, en zette na diens dood haar

studiën te Parijs onder leiding van Bordogni en van Meijerbeer voort.

Zij was 1840-43 aan de koninklijke opera te Dresden, 1843-51 aan die te

Berlijn verbonden, zong 1851 te Koningsbergen, 1852 te .\ken en te Mann-

heim, vervolgens in verschillende andere Duitsche steden, en nam 1857

afscheid van het tooneel.

Mansen (Edaard), klavierspeler en componist, geb. "23 Juli 1806 te

Nienstadten bij Altona, was de leermeester van Brahms en van De pp e.

Hij verkreeg 1875 den titel van koninklijk muziekdirecteur.

Marijnen (Willem B.), geb. 12 Jan. 1792 te Tilburg, gest. 4 Juni 1858

te s Hertogenbosch, waar hij eerst organist en muziekdirecteur aan de Janskerk,

later organist aan de Pieterskerk was. Eenige kerkmuziekstukken met orkest-

begeleiding zijn van hem in druk verschenen.

Marziale, Ital., krijgshaftig.

Masak (Franz), geb. omstreeks 1800 in Bohème, was als componist

van militaire m.uziek gunstig bekend. Hij was kapelmeester van het

39e regiment infanterie en schreef ongeveer 550 marschen voor zijn corps.

Mascara of Maschera (Fi oren zo), oiganist en violist, leefde op heleinde

der 16-^ en in het begin der 17e eeuw. Hij heeft eenige ca«-20«i gecomponeerd.

4
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Masek (Vin c enz), klavierspeler, geb. 1755 te Zvikovec in Bohème, was

een leerling van Dussek en deed veel tol bevordering der toonkunst in zgn

vaderland. Hij stierf 15 Nov. 1831. Zijn broeder Paul, geb. 1761 te

Zvikovec, gest. 22 Nov. 1826 te Weenen, was een uitstekend harmonika-speler.

Masek (Camillo), componist, geb. 11 Juli 1831 te Laibach, aldaar gest.

29 Juni 1859, was leeraar aan de muziekschool in zijn geboortestad. Hij

heeft vele Boheemsche liederen gecomponeerd.

Masini (Francesco), Italiaansch componist, geb 16 Juli 1804 te Florence,

bracht het grootste gedeelte van zijn leven in Frankrijk door. Hij stierf

20 Aug. 1863 te Parijs. Zijn talrijke Fransche romances maakten aldaar

groeten opgang.

Hason (Lowell), geb. 1792 te Medfield bij Boston, wijdde zich hoofd-

zakelijk aan de bevordering van kerk- en schoolmuziek. Hij gaf Carmina

sacra en Musical Letters from Abroad (1853) in het licht. De universiteit

van Nieuw-York benoemde hem tot doctor in de muziek. Hij stierf

11 Aug. 1872.

Mason (Wil Ham), zoon van den vorige, geb. 1828 te Boston, studeerde

1849-54 in Duitschland, o. a. bij Liszt, en vestigde zich als klavierspeler

en componist te Nieuw-York.

Masqaes of )Iasks, Eng., een soort van volksstukkeu met muziek, die

vooral in de 17e en in het begin der 18e eeuw in Engeland zeer geliefd

waren. Handels Aeis and Galathea wordt in de eerste uitgave van dat

werk sa Mask" genoemd.

Massaini (Tiburcio), Augustijnermonnik en componist, geb. te Crernona

in de eerste helft der 16^ eeuw, was kapelmeester te Rome, kwam 1580 te

Praag in dienst van keizer R u d o 1 f H en keerde van daar naar Rome

terug, waar hij 1605 nog in leven was. Madrigalen van hem zijn opgenomen

in de verzamelingen XLelodia Olimpica di diversi eccellentissimi musici (Ant-

werpen, 1594) en Faradiso tmtsicale di Madrigali e canzofii a cinque voci

(1596). In de bibliotheek van den allé Santini te Rome bevinden zich

vele manuscripten van hem.

Massart (Lam bert Joseph), viohst en leeraar in het vioolspel aan het

conservatoire te Parijs, geb. 1811 te Luik, studeerde onder leiding van

Kreutzer. Een zijner beste leerlingen is Wieniawski,

Massart-Masson (Louise Aglaé), klavierspeelster, echtgenoote van den

vorige, geb. 1827 te Parijs, ontving haar opleiding aan het conservatoire

en behaalde er 1840 den eersten prijs. Zij werd hofpianiste van de hertogin

van Orleans en nam 1875 de klasse van Mcntouw Farrenc aan het conser-

vatoire over.

Massé (Felix Marie Victor), componist, geb. 7 Maart 1822 Ie Lorieut
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in Frankrijk, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde

1844 den eersten prijs en maakte dientengevolge een kunstreis naar Italië,

later ook naar Duitschland. Te Parijs teruggekeerd, legde hij zich hoofdzakelijk

op het componeeren van opera's toe. De volgende werken van hem werden

met groot succes ten gehoore gebracht: La Ckanieuse voilée [iSoO), Galathée

(1852), Les Noces de Jeannette (1853) en La üeifie Topaze (1856). Minder

bijval vonden zijn volgende opera's: La Fiancée du diahle, Miss Fauvette, Les

Saisons, Les Chaises a porteitrs, La Mule de Pedro^ Mor d'Aliza en Le fils

du Brigadier. M. werd 1860 koordirecteur aan de Groote Opera, 1866

leei'aar aan het conservatoire en 1872, na den dood van Auber, lid van

het Instituut. Met zijn opera Faul et Virginie (1876) behaalde hij weder

groot succes; dit werk werd ook in het buitenland, o. a. te Londen, vertoond.

Als schrijver is hij bekend door zijn Notice sur Voeuvre d'Auber.

llassenet (Jules Emile Frédéric), componist, geb. 12 Mei 1842 te

Mondaud bij St. Etienne, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te

Parijs en behaalde 1863 den prïx de Home. Hij bracht eenige jaren in

Italië door en voltooide na zijn terugkomst in Frankrijk zijn opera La Grand'

tante., die 1867 in de Opéra Gomique ten gehoore werd gebracht.

Dit werk vond, evenals zijn Suites d'orchestre., een gunstig onthaal. Minder

bijval verwierf zijn opera Don César de Basan. Doch met zijn oratoria:

Marie Madeleine^ 1873 onder leiding van Golonne, en Eve, 1875 onder

leiding van Lamoureux ten gehoore gebracht, behaalde hij groot succes.

Van zijn volgende werken verdienen vermelding : Scènes pittoresques voor

orkest, een ouverture voor Racine's Phèdre., de opera Le Roi de LaJiore

(1877), de cantate Naroisse., het oratorium La Vierge en eindelijk de opera

Hérodiade, die 1882 met bijval te Brussel werd vertoond.

Slasset (Nicolas Jean Jacques), violist en zanger, geb. 27 Januari

1811 te Luik, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en was

achtereenvolgens in het orkest van de Italiaansche Opera en van het Théatre

des Variétés als violist werkzaam. Daar hij echter een schoone tenorstem

bezat, wijdde hij zich op raad zijner vrienden geheel aan den zang en trad

1839 in de Opéra Gomique op. Tot 1852 bleef hij aan het tooneel

verbonden en werd vervolgens muziekdirecteur te St. Denis. Hij heeft zang-

stukken en compositiën voor viool in het licht gegeven.

Ulasson (Charles), omstreeks 1680 kapelmeester aan de kathedraal te

Ghalons-sur-Marne, later onderwijzer aan de Jesuïten-school te Parijs, schreef

een werk, getiteld : Nouveaii traite des regies pour la composition de la

musique etc. (Parijs, 1694, 1699, 1705; Amsterdam, 1738). Hij stierf

omstreeks 1705.

Illassoneaii (Louis), violist, geb. in de tweede helft der 18^ eeuw te
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Kassei, was achtereenvolgens concertmeester van den landgiaaf van Hessen,

directeur , der akademische concerten te Göttingen, eerste violist te Frankfort

a. d. M. en in Mecklenburg-Schwerin. In de jaren 1818 en 1819 maakte

hij opgang te Hamburg en te Ludwigslust. Zijn compositiën bestaan in

symphonieën, vioolquartetten en duetten.

llasureck z. mazurka.

Materna (Amelie), zangeres, geb. 1847 te St. Georgen in Stiermarken,

waar haar vader schoolmeester was. Reeds op negenjarigen leeftijd zong zij

solo's in de kerk. Op haar twaalfde jaar ging zij met haar broeder naar

Weenen, ten einde bij Gentiluomo zangonderricht te nemen, doch daar

zij geen geld genoeg bezat om het door hem verlangde honorarium te betalen,

keerde zij naar Stiermarken terug. In het jaar 1804 liet zij zich voor het

eerst in het openbaar hooren, en wel in het T h a 1 i a-theater te Gratz.

Omstreeks denzelfden tijd trad zij in het huwelijk met den tooneelspeler

Friedrich, ging met hem naar Weenen en was aldaar eenige jaren aan

het K a r 1 s-theater werkzaam, totdat zij 1869 aan de keizerlijke Opera ver-

bonden werd. Zij behoort tot de beste zangeressen van den laatsten tijd.

Grooten roem heeft zij vooral behaald als vertolkster van W a g n e r 's

dramatische werken. Bij de eerste voorstelling van Der Ring des Nihehmgen

te Bayreuth (1876) zong zij de partij van Brünn bilde, bij die van

Parsifal (1882) de partij van Kundry. Ook in het buitenland is zij met

roem bekend: 1877 liet zij zich met groot succes te Londen, in het voorjaar

van 1882 in Noord-Amerika hooren.

Mather (Samuel), organist en componist, geb. 1783 te Sheffield, werd

aldaar 1799 organist aan de St. James-kerk, later aan de Si. Pauls-kerk

aldaar en 1805 kapelmeester der Vrijwilligers van Sheffield. Hij stierf 1824.

Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.

Matheson, z. Mattheson.

Jlathias (George Amadée Saint-Clair), klavierspeler en componist,

leerling van Chopin en van Kalkbrenner, is leeraar aan het conser-

vatoire te Parijs. Onder zijn talrijke compositiën bevinden zich ouvertures,

concerten en andere stukken voor klavier.

Mathieu (Giovanni Battista), geb. 2 Jan. 1762 te Billone in Auvergne,

was 1809—1839 kapelmeester aan de kathedraal te Versailles. Hij compo-

neerde vijf Missen, vele motetten, omstreeks 10.000 zangoefeningen en een

Methode de Plainchant (Parijs, 1838). Ook vertaalde hij den Dodekachordon

van Glareanus in het Fransch.

Mathieu-Horm, zangeres, geb. 1820 te Hal, ontving haar opleiding aan

het conservatoire te Brussel, zong langen tijd te Antwerpen en werd later

leerares in den zang aan de muziekschool te Leuven, waar zij 1858 stierf.

V
^-
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Haar echtgenoot, Ni col as M., geb. 1815 te Champion, gest. omstreeks

1866, was leeraar aan dezelfde school. Hij had een schoone basstem.

Matlliea (E mi! e), componist, zoon van de vorigen, geb. 16 Oct. 1844 te

Rijssel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Brussel. Van zijn

compositiën kent men de opera's r Echange en George Dandin, het ballet

Les fumeurs de KiJ' en de cantate Torquato Tassó's Bood.

Kattei (Sta nis la o), kerkcomponist en theoreticus, geb. 10 Febr. 1750

te Bologna, was een leerling van Pater Martini, dien hij als kapelmeester

opvolgde. Hij trad in een Franciscaner-klooster en werd op 21 -jarigen

leeftijd tot priester gewijd. Toen 1798 de kloosters opgeheven werden, ves-

tigde hij zich met zijn oude moeder te Bologna, waar hij onder den naam

van Abbate Mattei als muziekleeraar beroemd werd. Bij de oprichting

van het Liceo (1804) werd hij met het onderwijs in het contrapunt aan die

school belast. Tot zijn leerlingen behooren : Rossini, Morlacchi, Doni-

zetti, Perotti, Robuschi, Palmerini, Bertolotti, Tadolini,

Tesei en Pilotti. Deze laatste volgde hem op als kapelmeester aan de

San Petr on i o-kerk. M. stierf 17 Mei 1825. Hij was president van de

Filarmonici, lid van de Academia subalpina en van het Institut

de Fr a nee. Zijn voornaamste werk is: FraUica d'accompagnamento sopra

hassi numerati (3 deelen, Bologna, 1829-30). Van zijn compositiën zijn slechts

drie Missen algemeen bekend. De meeste zijner werken bevinden zich in de

bibliotheken van San Georgio en van het Minorieten-klooster te Bologna.

Filippo Canuti heeft een levensbeschrijving van M. (Bologna, 1829)

vervaardigd.

Dfatteis of JUattheis (Nicolk), Italiaansch violist, kwam omstreeks 1672

in Engeland, waar hij zeer beroemd werd. Onder zijn compositiën bevinden

zich vele stukken voor viool en voor guitaar, alsmede een Ode on St. Cecllias

day.^ 1696 te Londen uitgevoerd, en Twelve New Songs (1699). Zijn zoon

Nicholas was een goed violist. Hij studeerde in Duitschland, woonde

eenigen tijd te Weenen, keerde later naar Engeland terug en vestigde zich

als taal- en muziekmeester te Shrewsbury, waar hij 1749 stierf. Hij was

de leermeester van Burney, Te Amsterdam verscheen van hem in druk:

Arie cantahili a violino solo e violoncello o basso continuo.

Mattern (C. L.), geb. 1838 te Deventer, legde te Haarlem zijn examen

voor onderwijzer af, kwam 1857 te Amsterdam en begon zich aldaar bijzon-

der op het muziekonderwijs toe te leggen. Van 1860— 70 was hij als

zangonderwijzer aan de muziekschool der Amsterdamsche afdeeling van de Maat-

schappij t. b. d. toonkunst werkzaam en richtte in laatstgenoemd jaar zelf

een muziekschool op, die tot heden in bloei toenam,

SlattUaï (Heinrich August), viohst, concertmeester aan het Gewand-
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haus te Leipzig en stichter der quartetvereeniging aldaar, geb. 3 Oct. 1781

te Dresden, gest. 4 Nov. 1853. Zijn compositiën bestaan in stukken voor

viool en in liederen.

Slattheson (Johann), muziekgeleerde, componist, organist en zanger, geb.

28 Sept. 1681 te Hamburg, toonde reeds op negenjarigen leeftijd groeten

aanleg voor de muziek te bezitten. Behalve deze kunst beoefende hij vele

andere vakken en werd een man van groote kundigheden : hij kende oude

en nieuwe talen, had met vrucht de rechtsgeleerdheid en de staalswetenscliap

bestudeerd en was ervaren in lichaamsoefeningen, als dansen en schermen.

In het jaar 1697 werd hij zanger aan de Hamburger Opera. Twee jaar

later werd aldaar zijn opera Die Fleyaden vertoond, waarin hij beurtelings

als zanger en als accompagnateur aan het harpsichord nr.edewerkte. Met

Handel werd hij zeer bevriend. Slechts een enkele maal werd die vriend-

schap gestoord (z. Hündel). De opera Nero (1705) van Handel was het

laatste werk, waarin M. medewerkte. Hij zeide het tooneel vaarwel, werd

onderwijzer der kinderen van den Britschen gezant en 1706 secretaris van

legatie. Ofschoon aan deze betrekking vele werkzaamheden verbonden waren,

vond hij toch nog tijd om te componeeren, over muziek te schrijven en

muzikale uitvoeringen te leiden. In het jaar 1715 werd hij tot cantor aan

de kathedraal benoemd en oefende in die betrekking grooten, doch geen

gunstigen, invloed op de kerkmuziek uit; in de cantates, die hij, K e is er,

Telemann e. a. voor 'de kerk componeerden, kwamen aria's en andere

opera-zangen voor (z. kerkmuziek). De hertog van Holst ei n benoemde

M. 1719 tot hof kapelmeester. Tot 17^28 bleef hij als directeur der kerk-

muziek w^erkzaam, was toen wegens doofheid genoodzaakt zijn ontslag te

nemen en hield zich in zijn volgende levensjaren uitsluitend met de muziek-

wetenschap bezig. Hij stierf 17 April 1764. Zijn voornemen om zooveel

compositiën in het licht te geven, als hij levensjaren telde, heeft hij meer

dan volvoerd; want toen hij op drie en tachtigjarigen leeftijd stierf, waren

reeds 88 werken van hem gedrukt. Geen zijner compositiën echter heeft

hem overleefd. Zij bestonden in oratoria en cantates (24), opera's (8), sonates

voor fluit, suites voor klavier, aria's en vele gelegenheidstukken. Als theo-

reticus en muziekgeleerde daarentegen heeft M. grooten roem behaald. De

voornaamste zijner geschriften zijn de volgende: Das neu eröfnete Orchester

(1713), Bas heschÜUte Orchester (1717), Die exemplarische Orchesierprohc

(1719), Der Irauchbare Virtuos (1720), Der ^nusikaliscke Patriot (1724),

Die grosse Generalhasschde (1731), Kern melodischer Wissenschaft (1737),

Der vollTcommene Kapellmeister (1739), Grundlage einer Ehrenpforte (1744)

en Die neueste TJntersuchung der Singspiele (1744). Deze werken zijn van

groot belang voor de muziekgeschiedenis en voornamelijk voor de kennis

b

n.
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der muzikale toestanden van Duitschland in de eerste helft der 18e eeuw.

Belanrrrijk voor de theorie der muziek is vooral Der volkommene Kapellmeisier.

Een autobiographie van M. komt voor in zijn Ehrenpforte.

Matthias Werrecorrensis, z. VVerrecorren.

Mattioli (Pater Andrea), monnik en componist, geb, omstreeks 1617

te Faenza, was koordirecteur aan de kathedraal te Smola, later kapelmeester

van den hertog van Mantua. Zijn werken bestaan in kerkcompositiën en in

5 opera's, die in de jaren 1650—66 te Ferrara vertoond werden.

Matutina, z. Metten.

flïaultrommel, z. Mondtrom.

Mau^ars (André), gambaspeler, leefde in de eerste helft der 17e eeuw

te Parijs, waar hij in dienst was bij den kardinaal R ie hel ie u, en verkreeg,

nadat hij 1623 in Engeland geweest was, den titel van raadssecretaris. Hy

gaf eenige werken over muziek in het licht, als : Response faite cVun curieux

sur Ie sentiment de la musique d''Italië (Parijs, 1639) en Bïscoiirs sur la

musigue d^Italie et des opéra's (Parijs, 1672). Eerstgenoemd werk, ver-

meerderd met M. 's biographie, werd 1865 op nieuw uitgegeven door E rnest

Thoian.

Maurer (Franz Anton), baszanger, geb. 1777 te Poelten bij Weenen,

trad 1797 in het theater van Schikaneder als Sarastro in Die Zauber-

jiöte op en had met zijn prachtige stemj die tot contra-i^ reikte, groot succes.

Hij ging 1800 naar Frankfort a. d. M. en vervolgens naar München, waar

hij 19 April 1803 stierf. Hij is ook bekend als componist van twee kleine

opera's, die bij André te Offenbach in druk verschenen zijn.

Maurer (Ludwig Wilhelm), vioolvirtuoos en componist, geb. 8 Aug.

1789 te Potsdam, ontving onderricht van Haak, den concertmeester van

Frederik den Groot e, en werd reeds 1803 lid der koninklijke kapel te

Berlijn. Na de ontbinding der kapel (1806) reisde hij over Koningsbergen

naar Riga, waar hij kennis maakte met Rode en B ai Hot, en vervolgens

naar Petersburg. Op aanbeveling van B ai Hot werd hij kapelmeester van den

kanselier Wsowologsky, die een eigen orkest had, en vervulde die be-

trekking tot 1817, in welk jaar hij een nieuwe kunstreis ondernam door

Duitschland en Frankrijk. In 1832 keerde hij tot Wsowologsky terug,

bleef bij hem tot 1845, ging toen naar Dresden, doch vestigde zich eindelijk

wederom te Petersburg, waar hij 25 Oct. 1878 stierf. Van zijn compositiën

zijn het meest bekend zijn concerten voor viool, de symphonie concertante

voor 4 violen, een symphonie in f en drie Russische gezangen met variatiën.

Van zijn opera's Alonzo, Der entdeckte Biehstahl en Der neue Paris zijn

alleen de ouvertures in druk verschenen. M.'s zonen, Wsevolod (violist) en

Alexis (violoncellist), zijn in de muzikale wereld van Rusland gunstig bekend.
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Maxant (Joh. Nepomuk Adalberl), organist, i>eb. te Roseubeig in

Bohème, werd 1776 schooirector en koordirecteur te Friedberg en vormde

een groot aantal goede leerlingen. Hij schreef Missen, motetten en orgelstukken.

fflaxyllewicz (Vincent), Poolsch componist, geb. 1085, gesl. 1745 als

kapelmeester aan de kathedraal te Krakau.

May (Edward Collett), geb. 29 Oct. 1806 te Greenwicli, ontving

onderricht in het orgelspel van Thomas Adams, in het klavierspel van

C. Potter en in den zang van Crivelli. Hij wijdde zicli uitsluitend aan

het muziekonderwijs en gaf aan meer dan 1000 onderwijzers ondeiricht in

den zang. In het jaar 1879 werd hij tot professor in den zang aan het

Queen's College te Londen benoemd.

Mayer (Charles), klaviervirtuoos, geb. 21 Maart 1799 te Koningsbergen,

ging reeds op zeer jeugdigen leeftijd met zijn vader, die een goed clarineltisl

was, naar Petersburg en van daar naar Moskou. Hij ontving ondeiiicht in

het klavierspel van zijn moeder, later van haar leermeester John Field.

In het jaar 1814 maakte hij met zijn vader een kunstreis door Duitschland,

Nederland en Frankrijk. Te Amsterdam schreef hij zijn eerste groote

variatiën op: ^God save the queen^\ die veel bijval vonden. Te Petersburg

teruggekeerd (1819j vestigde hij zich daar ter stede als muziekonderw'yzer

en gaf onderricht aan ongeveer 800 leerlingen. Nog grooter is het getal

zijner compositiën, dat 900 stuks bedraagt. In 1845 maakte hij een tweede

kunstreis, en wel naar Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, Leipzig en Weenen,

vestigde zich 1850 te Dresden en stierf aldaar 2 Juli 1862.

Mayr of Mayer (Jean Sim on), componist, geb. 1763 te Mendorf in

Beieren, bezocht op tienjarigen leeftijd het Jezuïeten-klooster te Ingolstadt en

later de hoogeschool aldaar. Een muziekliefhebber, op zijn muzikaal talent

opmerkzaam gemaakt, liet hem te Bergamo onder leidingvan Carlo Lenzi

studeeren; later zette hij zijn studiën te Venetië bij den kapelmeester B er t o ni

voort. Zijn eerste compositiën verschenen 1791 in druk; zij bestonden in

kerkmuziek. Later legde hij zich met bijzonderen ijver op de dramatische

muziek toe, en zijn opera's werden gedurende 20 jaren met groot succes op

de voornaamste tooneelen van Italië vertoond. Rossini spreekt met lof

over zijn werken. De voornaamste zijn: LodoisJca (1795), Ginevra di Scozia

(1801), Medea (1812) en Rosa Uanca e Rosa rossa{\^U). Volgens Cal vi

zou M. de eerste zijn geweest, die het crescendo in het orkest aanwendde.

Hij stierf 2 Dec. 1845 te Bergamo, waar hij sedert 1805 directeur der

muziekschool was. Napoleon, die bij gelegenheid zijner kroning te Milaan

zijn opera LodoisJca gehoord had, noodigde hem uit om directeur der holcon-

certen te Parijs te worden; te Dresden bood men hem een plaats als hof-

kapelmeester aan, en de vice-koning van Italië wilde hem 1807 tol censor

30*
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van het conservatorium benoemen. Doch M. wees al deze aanbiedingen van

de hand en bleef te Bergamo, welke stad twee instellingen van weldadigheid

aan hem te danken heeft: Scuoia caritatevole di, Musica en Fio Instituto.

Mayr (Rupert Ignaz), kapelmeester van den bisschop van Freysingen,

geb. omstreeks het midden der 17e eeuw, gest. 1716, schreef de volgende

compositiën: Palestra musica (Augsburg, 1674), 25 Offertoria dominicalia en

Sacri concentus psalmorum etc. (Regensburg, 1681).

Mayrberg'er (Karl), kerkkapelmeester te Presburg, geb. 1828, gest.

25 Sept. 1881, was een gunstig bekend theoreticus. Men kent van hem:

Lehrhuck aer diatonischen llarmonïh (deel I, Presburg, 1879) en een opstel

in de Bayreutler Bldtter van 1881, getiteld: B. Wagners HarmoniJc, erlautert

an den Leiimotiven aus Tristan und Isolde.

Mayseder (Johann), violist en componist, geb. 26 Oct. 1789 te Weenen,

waar zijn vader decoratieschilder was, studeerde onder leiding van Schup-

panzigh, het zich 1800 voor het eerst in het openbaar hooren en werd

1816 lid der Weener hofkapel, 1820 solo-violist aan den hofschouwburg en

kamervirtuoos des keizers. Met Hummel en Giuliani gaf hij 1815 de

zoogenaamde ))ducaten-concerten". Ook met den violoncellist Merk gaf hij

te Weenen concerten. In het buitenland liet hij zich nooit hooren; zelfs

toen hij 1820 te Parijs was, wilde hij alleen in een kring van kunstenaars

spelen. Hij werkte mede in de quartetvereeniging ten huize van Baron

Z m e s k a 1 1 — waarbij ook Beethoven dikwijls tegenwoordig was — en later

(1843 tot 1856) in die ten huize van prins Gzartoryski. Zijn compo-

sitiën bestaan in concerten, polonaises, variatiën, quintetten, quartetten, trio's,

duetten, sonates, études en andere stukken voor viool. Hij stierf 21 Nov.

1863. De stad Weenen had hem 1817 tot eereburger, de keizer 1862 tot

ridder der Franz Josep h-orde benoemd.

Slazas (Jacques Féréol), violist en componist, geb. 23 Sept. 1782 te

Beziers, studeerde aan het conservatoire te Parijs onder leiding van Baillot

en behaalde den eersten prijs in het vioolspel. Te Parijs maakte hij grooten

opgang, vooral met de voordracht van het vioolconcert van Auber; evenzoo

op zijn terugreizen door Europa. In 1829 te Parijs teruggekeerd, liet hij

zich daar weder herhaaldelijk hooren, zonder nochtans zoo groot succes te

behalen, als vroeger. Hij verliet Frankrijks hoofdstad 1837 en vestigde zich

te Kamerijk, waar hij directeur der muziekschool werd. Hij stierf aldaar

1849. "Van zijn werken, hoofdzakelijk bestaande in stukken voor viool. Ver-

dienen bijzondere vermelding zijne éttides en zijn methode voor viool.

Mazurka, Ulazourka of Masiirek, een Poolsche dans, die zijn naam ont-

leent aan het oude Palatinaat Masovië. Reeds in de 16e eeuw was de

Mazurka bekend ; zij bestond toen uit nationale liederen, door dans begeleid.
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Zij werd door Augustus III, keurvorst van Saksen en koning van Polen

(1733—1763) in Duitschland ingevoerd en later ook te Parijs bekend. —
De muziek der Mazurka bestaat gewoonlijk in 2 of 4 deelen, elk van 8 maten

(V4 of Vs). In de oudste Mazurka's bestond de bas onveranderlijk uit één

noot, gewoonlijk de tonica. Dikwijls had de tweede kwart der maat een

sterk accent, en het stuk moest ook op dat gedeelte der maat eindigen. Het

tempo is veel langzamer dan van een wals. De belangrijkste compositiën van

deze soort zijn die van Ghopin; niet minder dan 14 bundels Mazurka's

zijn van hem in druk verschenen. We her heeft den titel M. aan een

zijner 6 stukken voor klavier (op. 10) gegeven.

Slazzing'hi (Joseph), klavierspeler en componist, geb. 1765 te Londen

uit Italiaansche ouders, ontving onderricht van Christian Bach, Bertolini,

Sacchini en Anfossi. Hij verwierf te Londen een groot vermogen en

werd door Ge o r ge III tot graaf verheven. Hij stierf 15 Jan. 1854 te

Bath. Van zijn compositiën, waaronder zich 15 Engelsche opera's bevinden,

zijn in druk verschenen: 67 klaviersonates, drie klavierquartetten, een sym-

phonie en eenige kleinere stukken.

Mazzocchi (Dominico), componist uit den aanvang der 17e eeuw, was

een leerling van Nanini-Bernardini. Vooral zijn madrigalen, waarin

hij gebruik maakte van de chromatiek en de nuances forle, piatio, cresc. en

dimin. aanwendde, waren zeer beroemd. Hij heeft ook eenige oratoria

gecomponeerd.

Mazzocchi (Virgilio), broeder van den vorige, evenals deze geb. te

Givita-Gastellana, was kapelmeester aan de Si. Pieters-kerk te Rome en

omstreeks 1636 leeraar aan de school tot opleiding van zangers voor de

pauselijke kapel.

MazzucatO (Alberto), componist, geb. 23 JuU 1813 te Udino, gest. 31

Dec. 1877 als directeur van het conservatorium te Milaan, schreef zeven

opera's, vele gezangen en eenige didaklische werken. Hij was redacteur der

Gazetta rmisicale en van het Giornale della Societct del Quartetto.

Mean, Eng., een woord dat in de Engelsche muziek verschillende be-

teekenissen heeft; het is 1° de oude benaming voor een middenstem, alt of

tenor; 2° de benaming voor de tweede en derde snaar der viola; 3° de titel

van een fuga voor orgel, gecomponeerd door W. Blithemann, organist

der hofkapel tijdens koningin Elisabeth.

ffleasure, Eng., z. maat en rhythmus. — Measure is ook de naam

van een ouden dans, een soort van Pavane of Menuet, ten tijde van koningin

Elisabeth in gebruik.

Meckeuheuser (Jacob Georg), hoforganist te Quedlinburg, geb. 1660 te

Goslar, schreef een werk over de gelijkzwevende temperatuur (1727).
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Médard (Nicolas), violenmaker, leefde op het einde der 17^ eeuw.

Médard (Frangois), violenmaker, leefde omstreeks 1710 te Parijs; zijn

instrumenten hebben het model S t radi uar ius.

Iledesimo tempo, Ital, dezelfde beweging.

Media, Latijnsche benaming voor het woord Mese in Grieksche toonsys-

teem. (Z. Tetrachord.)

Mediant beteekent in de authentieke kerktonen de dominant der bij

hen behoorende plagale; derhalve is van den eersten kerktoon de mediant

fa; van den tweeden, la; van den vijfden, la; van den zevenden, ut. —
In de moderne muziek beteekent mediant de terts, als middentoon tusschen

grondtoon en terts.

ülediatio, Lat., midden-rustpunt, de cadens, waarmede in de psalmen de

zang van het vóór-halfvers sluit. (Z. Psalm en Psalmtoon.)

Medritsch of Mederitsch (Joliann), bijgenaamd Gallus, componist en

klavierspeler, geb. omstreeks 1765 te Nimburg a. d. Elbe, liet te Weenen

vijf zijner opera's vertoonen. Eenige klavierquartetten, kerkmuziek en mannen-

gezangen van hem zijn te Weenen in druk verschenen.

Meerens (Charles), violonceUist en geluidkundige, geb. 26 Dec. 1831 te

Brugge, ontving zijn opleiding te Antwerpen, te Gent en aan het conservatoire

te Brussel. Men kent van hem de \o\gende geschnüen: Ze Métromélre (iS^d),

Instruction élémefiiaire du calcul wMsical et philosopliïe de la m%isique (1864),

Fhéiiomèues musïco-physlologïques (1868), Hommage a la mémoire de M.

Delézenne (1869), Le Diapason et la notation musicale simplifiée (1873),

Mémoire sur le diapason (1877) en Petite Methode pour apprendre la musique

et le piano en peu de iemps.

UleertS (Lam bert Joseph), violist, geb. te Brussel 6 Jan. 1800, ontving

te Parijs onderricht van Habeneck, Lafon t en Ba i Hot. Te Brussel

teruggekeerd, werd hij 1828 solo-violist in het orkest en 1835 leeraar aan

liet conservatoire. Hij heeft vele goede vioolstudiën in het licht gegeven.

Meg'erle (Abraham), componist, geb. 9 Febr. 1607 te Wasserburg aan

de Isar, was achtereenvolgens kapelmeester te Innsbruck, te Konstanz en te

Salzburg. Hij kwam 1650 te Weenen, werd 1652 door den keizer in den

adelstand verheven en stierf 29 Mei 1680 te Ah-Oetting. Hij heeft ongeveer

2000 muziekstukken, waaronder Canones, Aenigmata, Arcana Musica en

Logogryphi^ gecomponeerd.

Mehlig' (A n n a), klavierspeelster, geb. 11 Juni 1846 te Stultgart, ontving onder-

liciit aan het conservatorium aldaar en zette haar studiën onder leiding van L i s z t

vooit. Zij maakte vele kunstreizen en behaalde vooral in Engeland en in Noord-

Amerika groot succes. Zij trad 1880.met den koopman Falk uit Antwerpen in

htt huwelijk en liet zich na dien tijd slechts zelden meer in het openbaar hooren.

i
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Sléhnl (Et i enne Ni co las), componist, geb. 22 Juni 1763 te Givet in

het departement der Ardennen, was de zoon van een regiments-kok. Het

eerste onderricht in de muziek ontving hij van een blinden organist, en hij

maakte in korten tijd zoo groote vorderingen, dat hij reeds op zijn tiende

jaar tot organist aan de Franciscaner-kerk te Givet werd benoemd. Hij

zette zijn studiën in het orgelspel voort onder leiding van W ilh el m Ha user,

organist aan het klooster Lavaldieu, en uit dankbaarheid jegens de klooster-

lingen, die hem gedurende zijn studietijd kosteloos verzorgd hadden, deed hij

na afloop daarvan twee jaren dienst als kloosterorganist. Een kolonel van

het garnizoen te Gharlemont, die hem 1778 hoorde spelen, noodigde hem

uit, te Paiijs te komen, waar hij een uitgebreider veld voor zijn talent zou

vinden. In Frankrijks hoofdstad aangekomen, nam M. onderricht in de

compositie en het klavierspel bij Edelmann, en hij voorzag in zijn onder-

houd door het geven van muzieklessen. Ook componeerde hij omstreeks dien

tijd twee sonates, die 1781 in druk verschenen, doch waarin nog geen sporen

van groot talent te ontdekken waren. In het jaar 1779 had hij de IpJdgénie

en Tauride van Gluck gehoord, welke opera een zeer groeten indruk op hem

had gemaakt. Hij liet zich aan Gluck voorstellen, die met hem zeer inge-

nomen was en aanbood, hem in het componeeren van dramatische muziek te

onderrichten. Onder leiding van den meester schreef hij, nadat hij 1782 een

ode van Rousseau had gecomponeerd, drie kleine opera's: Psyche, Anacréon

en Lausus et Lydie. Deze werken zijn in manuscript gebleven en verloren

gegaan. De eerste opera die M. aan de Académie ter uitvoering aanbood

was Alonzo et Cora. Zij werd aangenomen, doch het duurde zes jaren, eer

zij ten tooneele verscheen. Het wachten moede, besloot hij, een nieuwe

opera, die hij intusschen gecomponeerd had: Euphrosine ou Ie Tyran corrïgé,

aan de Opéra Gom
i
que ter uitvoering aan te bieden. Dit werk, waarm

het groot talent van den jongen componist helder aan het licht kwam, werd

1790 voor het eerst vertoond en behaalde groot succes. Van liet duet

^^Gardez-voïis de la jalousieT getuigde o. a. Grétry, dat hij het als het

schoonste dramatische muziekstuk beschouwde, de stukken van Gluck niet

uitgezonderd. Het succes van EupJirosine maakte aan het dralen der Groote

Opera een einde: Alonzo et Clara werd 1797 vertoond, doch vond een minder

gunstig onthaal dan zijn vorige weik; zijn Straionice echter, een zijner beste

voortbrengselen, trof een beter lot Na dit werk, dat 1792 ten gehoore

werd gebracht, schreef M., in een tijdsverloop van vijftien jaren, de volgende

opera's: Le jeune sage et Ie vieux Fou (1793), üoratius Codes, Phrosine

et Mélidore (1794), La Caverne (1795), Doria, Le jeune Ilenri (1797),

Adrien Ariodani, Epicure (in vereeniging met Gherubini) en ^io;^ (1800),

BIrato (1801), Üne folie, Le Trésor supposc, Joaniia, Llleureuj; malgré



568

lid (1802), IJéléna en (in vereeniging met Kreutzer, Boieldieu en

Ni col o) Le Baiser et la Qjdtance (1803), Les dezu aveugles de Tolède,

UtJial, Gabrielle d'Estrées (1806) en eindelijk Joseph (1807). Behalve

deze opera's schreef hij een groot aantal nationale gezangen, o. a. Chant

naiional du 14 Jnillet, Chant du Bépart^ Chant du Retour, Chanson de

Eoland; voorts koren voor het treurspel Timoléon, van J. Chenier, eenige

operettes, balletten en gelegenheidsstukken, Den grootsten roem heeft M.

behaald met zijn opera Joseph, die als zijn meesterstuk wordt beschouwd.

Na dat werk schreef hij de muziek voor twee balletten, liet het groote succes

der beide opera's La Vestale en Ferdinand Cortez voorbijgegaan en gaf eerst

1812 weder een nieuwe opera: Les Amazones, die zich echter niet staande

kon houden. Daarna schreef hij verscheiden symphonieën, die bij de oefeningen

van het conservatoire gebruikt werden, doch weinig succes hadden ; zij staan

verre beneden zijn ouvertures voor Le jeune Henri, Boratius Coolès, Timoléon

en Tjes deux Aveugles de Tolède, die de soortgelijke werken zijner land-

genooten overtreffen. Met zijn opera Le prince troubadour (1813) was M.

niet gelukkiger dan met Les Amazones, doch in La journée aux aventnres

herstelde hij zich eenigszins: hij behaalde met dat werk een succes, dat hem

een oogenblik over zijn herhaalde teleurstelUngen troostte. In zijn laatste

levensjaren werd M. gekweld door een borstlijden, dat hem droefgeestig

maakte en hem 1817 noodzaakte, een voor zijn gestel gunstiger klimaat op

te zoeken. Hij begaf zich naar de Hyerische eilanden, doch keerde nog

hetzelfde jaar naar Parijs terug en stierf aldaar 18 Oct. 1817. M. behoort

met Cherubini en Spontini tot de voornaamste Fransche opera-compo-

nisten, die hei voetspoor van Gluck volgden en in den geest van dien

meester de opera-vormen uitbreidden. Hij was inspecteur van het conservatoire,

lid van het Instituut en ridder van het Legioen van Eer. Een biographie

van hem is vervaardigd door Vieillard (Parijs, 1849). Belangrijke mede-

deelingen aangaande hem komen voor in Les Soirees de V orchestre van

B e r 1 i o z.

Meibom (Marcus), muziekgeleerde, geb. in den aanvang der 17e eeuw-

te Tönningen in Sleeswijk-Holstein, is hoofdzakelijk bekend wegens zijn Antigua

musicae auctores septem (Amsterdam, Elzevier, 1652). Hij droeg dit werk

aan koningin Christine van Zweden op, die volgens zijn aanwijzingen

eenige Grieksche instrumenten liet vervaardigen, met welke hij ten hove een

Grieksch concert gaf. M. trad Ij'ij die gelegenheid als zanger op, doch ver-

wekte met zijn Grieksche muziek algemeenen lachlust, hetgeen hem zoozeer

vertoornde, dat hij een gunsteling der koningin, den jongen Bourdelot,

dien hij voor de oorzaak van het algemeen gelach hield, een oorvijg gaf.

Hij werd uit het land verbannen en vond een toevluchtsoord bij Fr e der ik
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III van Denemarken, die hern tot hoogleeraar te Upsala benoemde. Hij

bleef er echter niet lang-, maar ging naar de Nederlanden en van daar naar

Engeland, waar hij pogingen deed om een nieuwe uitgave van hel Oude

Testament in het licht te geven. Toen deze poging mislukt was, begaf hij

zich weder naar ons land. Hij stierf 1711 te Utrecht. Zijn bovengenoemd

werk is van groot belang voor de muziekgeschiedenis. Zijn overige werken

worden door Fétis {Biogr. l/niv.) vermeld.

Meifred (Joseph Emil), hoornist, geb. 22 Nov. 1791 te Colmar, gest.

29 Aug. 18fi7 te Parijs, was sedert 1833 leeraar aan het conservatoire te

Parijs. Hij heeft eenige werken over de constructie van den hoorn en den

cornet a pistons, alsmede een Methode de cor geschreven.

Jleinardns (Ludwig), componist, geb. 17 Sept. 1827 te Hooksiel in

Oldenburg, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig en zette

zijn studiën bij Liszt, later te Berlijn bij Marx, voort. Van 1853 tot 1865

dirigeerde hij de zangvereeniging te Glogau, ging vervolgens naar Dresden,

waar hij zangonderwijzer aan het conservatorium werd, en vestigde zich 1874

als muziekrecensent te Hamburg. Onder zijn talrijke compositiën bevinden

zich vier oratoria : König Salomo, Simon Petrus, Gideon en Luther 'm Worms,

een opera: Banchsa^ een concertdrama: Baldur's Sieg^ en vele kamermuziek-

stukken.

Meissner (Philipp), clarinetvirtuoos, geb. 14 Sept. 1748 te Burgpreppach

in Beieren, ontving zijn opleiding te Parijs en richtte te Würzburg een

muziekschool op.

Meissonnier (Antoine en Joseph), guitaristen, geb. te Marseille, de

eerste 1785, de tweede 1790, waren te Parijs als muziekuitgevers gevestigd.

Zij gaven vele stukken voor guitaar in het licht.

Meistersinger of Meistersang'er, Hoogd., een vereeniging van dichters en

zangers uit den burgerstand, die zich ten doel stelde, de sedert het uitsterven

der Minnezangers in verval geraakte kunst weder te verheffen en in eere

te brengen. Volgens de overlevering werd deze vereeniging 1311 te Mainz

door Heinrich von Meissen, bijgenaamd Frauenlob, gesticht. De

Meesterzangers namen echter 12 meesters, waaronder Minnezangers der 12e,

13e en 14e eeuw, als stichters hunner vereeniging aan, namelyk :
Heinrich

von Meissen, Heinrich Müglin, Klingsor, Boppo, Walther

von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Marner, Bar-

thold Regenbogen, Singinar, Conrad von Würzburg, Kantzler

en Stüll. Aanvankelijk bepaalde de handwerksvereeniging zich tot het lezen

en zingen der verhalen en liederen van de Minnezangers, doch van lieverlede

kwamen de schoenmakers, tinnegieters, wevers en andere ambachtslieden er

toe, zelf gedichten te maken en voor te dragen. De uit hun liederen afge-
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leide regelen werden als Leges tahulaturae vastgesteld, men richtte zangscholen

op, en ieder, die in het gilde der Meesterzangers opgenomen wenschte te

worden, moest een examen (Freiung) afleggen. In de 14^ eeuw hadden

de Meesterzangers scholen te Colmar, Frankfort a. d, M., Praag, Straatsburg,

Würzburg en Zwickau; in de 15e en 16e eeuw, te Neui-enberg, Augsburg,

Breslau, Dantzig, Görlitz, Heilbronn, Regensburg en Ulm. In de 17e eeuw

begon het aantal scholen te verminderen. De laatste Meesterzangers-vereeni-

ging, die van Ulm, ging 1839 over in de Liedertafel aldaar. In het zuiden

van Duitschland waren de meeste zangscholen; Brandenburg, Mecklenburg,

Pommeren en Saksen telden er slechts weinige. De meest bekende van alle

Meesterzangers is Hans Sachs; hij heeft 4275 Meesterliederen vervaardigd;

slechts twee daarvan zijn behouden gebleven: „Warum letrülst du dick mein

Berz^' en WacTC auf, es neigel gen den Tag / hsitstgenoemd lied heeÜ Wagner
in zijn opera Die Meistersinger von Nürnherg opgenomen.

Uitvoerige mededeelingen aangaande de Meesterzangers en hun scholen vindt

men in de werken Gründlicher Bericht des dezdschen Meistergesangs (Görlitz,

1573) en Gründlicher Bericht der deidschen Reimen oder Bh^thmen (Frankfort

a. d. O., 1596) van Puschmann, een leerling van Hans Sachs. Uittrek-

sels van beide werken zijn te vinden in Büsching's Sammlung für all-

deutsche Literatur.

JüelancoliC'O, Ital., zwaarmoedig, somber, droefgeestig (teeken van

voordracht).

Meleket, een rieten krijgstrompet, bij de oude Egyptenaren en Abyssiniërs

in gebruik.

Meletins, Grieksch monnik, die in de 10e eeuw in het klooster te

Strumizza in Bulgarije leefde, schreef een verhandeling Be Musica et canticis

ecclesiae graecae cum hymnis musicis.

Melisma, Gr., lied, zang, melodie, versierselen van den zang. Melismatisch

wordt de zang genoemd, waarin meer dan één toon op ééne lettergreep, zooals

bij den syllabischen zang het geval is, gezongen wordt, d. i. waarin de tonen

der melodie andere tot versiering ontvangen.

Melle of Mei (Rinaldo del), Vlaamsch contrapuntist uit de 16e eeuw,

kwam 1580 in Italié, waar het grootste gedeelte zyer werken in druk ver-

schenen is. Hij bezocht 1587 zijn vaderland en gaf te Luik het vierde boek

zijner Madrigalen in het licht. Andere werken van hem zijn te Antwerpen,

te Rome en te Venetië gedrukt.

nellon (Alfred), violist en componist, geb. 1820 te Birmingham, was

orkestdirecteur aan het theater Covent Garden te Londen, waar 1859 zijn

opera Fictorine vertoond werd, en 1865 directeur der Philharmonic

Society te Liverpool. Hij stierf 27 Maart 1867.
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Melodica, een 1770 door J. A. Stein uitgevonden toetseninstrument mei

een fluitiegister en een omvang van g tot c*.

melodicon, een 1808 door P. Rif f eisen te Kopenhagen uitgevonden

klavierinstrument met metalen staafjes, die door metalen kegels in trilling

gebracht worden. Het heeft een omvang van 5 octaaf.

melodie (van het Grieksche ij.s:Xu)8ïa, dat wederom van /ie/lo^, lied, afgeleid

is), zangwijze. — In algemeenen zin verstaat men onder dit woord de reeks

elkaar opvolgende tonen van een muziekstuk, in tegenstelling van harmonie,

onder welk woord men de reeks gelijktijdig klinkende tonen verstaat. In

dezen zin heeft elk muziekstuk melodie. In engen zin beteekent melodie

een zelfstandige, karakteristieke, één geheel uitmakende opvolging van tonen,

waarin een of- ander gevoel, als : vreugde, smart, toorn, weemoed, verlangen,

is uitgedrukt. Alleen in dezen zin pleegt men van sommige componisten te

zeggen, dat zij geen melodie hebben, d. w. z. dat zij niet genoeg muzikaal

ontwikkeld zijn, om hun gevoel in een bepaalden vorm duidelijk te kunnen

weergeven.

Een melodie bestaat uit een of meer zinnen, of gedeelten daarvan. Het

kleinste gedeelte van een zin noemt men motief; in den regel omvat het

één maat, soms ook meer of minder. Breidt men een motief, door herhaling,

verplaatsing, omzetting, of door verbinding met een nieuw motief, tot zijn

dubbele lengte uit, dan ontstaat een zinsnede, die, op gelijke wijze als het

motief verdubbeld, den zin vormt. Twee zinnen (voor- en nazin) vormen

te zamen de periode. Behalve door den zinbouw wordt de melodie bepaald

door toong es lacht, toonsoort, harmonie, maat, rhythmus en

instrumentatie (z, deze woorden)

.

Melodion, een door Dietz te Emmerik uitgevonden klavierinstrument van

5è octaaf, bestaande uit stalen veeren of metalen staafjes, die door de wrijving

van een metalen cylinder in trilling worden gebracht.

üelodioso, Ital., zangerig, welluidend (teekeii van voordracht).

Melodrama (Ital. : melodramma of dramma per musica), een tooneelstuk,

waarin de dialoog door instrumentale muziek begeleid wordt. Oudtijds werd

de benaming M. ook op opera's toegepast. In de laatste helft der vorige

eeuw waren deze soort van stukken zeer populair. Het succes van Rousseau's

Pygmalion, dat als een der oudste melodrama's beschouwd wordt, spoorde

ook Duilsche componisten aan, op dat gebied hun geluk te beproeven. Ben da

schreef begeleidende muziek bij Ariadne van Gerst en berg en Medea van

G otter, Reichardt bij Ino en Cephalns'und ProcrissdiX\B.9.m\es^ Neef e

bij Sophomshe van Meissner en V o gier bij Lampedo van Lichtenberg.

Mozart gevoelde zich aanvankelijk door den nieuwen vorm zoozeer aange-

trokken, dat hij in de Duitsche Opeia, in plaats van recitatieven, melodrama-
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tische muziek wilde aanwenden, doch hij veranderde spoedig van meening.

Beroemd is de melodramatische muziek van Beethoven {Fidelio, 2e bedrijf,

kerkerscène), van Weber {FreïscJiütz, finale van het tweede bedrijf), van

Mendelssohn [Sommernachistraurn) en van Schumann (Manfred).

Melog'raphe, notenschrijver, een 1748 door Cr eed te Londen uitgevonden

werktuig, dat, aan het klavier vastgehecht, alles op noten schrijft, wat

de speler uitvoert. Later zijn ook door anderen dergelijke werktuigen

vervaardigd.

Melopoeia, bij de Grieken de leer der melodie, d. i. de wetenschap der

melodische samenstelling van de tonen.

Meloplaste, een door P. Gal in te Parijs uitgevonden werktuig tot het

vinden der intonatie.

Melos, Gr., melodie, zang.

Membré (Edmond), componist, geb. 1820 te Valenciennes, ontving zijn

opleiding aan het conservatoire te Parijs en nam later onderricht in de com-

positie bij Cara fa. Men kent van hem de opera's VEsclave^ Les Farias,

Frangoïs Villon en vele Fransche romances.

Même mouvement, Fr., dezelfde beweging.

Hendel (Herman n), geb. 6 Aug. 1834 te Halle a. d. S., ontving te

Leipzig en te Berlijn onderricht in de muziek, was 1862—68 als muziek-

handelaar in laatstgenoemde stad gevestigd en werd 1870 redacteur van het

Musikalisches Conversaüons-LeMcon, tot heden het volledigste werk van dien

aard, dat hij uit vroegere Lexica en uit artikelen van vele hedendaagsche

schrijvers samenstelde. Na zijn dood, 26 Oct. 1876, werd hij als redacteur

vervangen door August Reissmann.

Mendelssohn—Bartholdy (Jacob Lu

d

wig Felix), gewoonlijk alleen

Felix Mendelssohn genoemd, geb. 3 Febr. 1809 te Hamburg, was een

kleinzoon van den beroemden philosoof Moses M. Zijn vader, een rijk bankier,

gaf zoowel hem, als zijn overigen kinderen, van welke vooral Fanny (geb.

14 Nov. 1805) groote geestesgaven bezat, een zorgvuldige opvoeding. Op

driejarigen leeftijd ging Felix met zijn ouders naar Berlijn. In het jaar

1816 vergezelde hij zijn vader naar Parijs, waar deze wegens de vereffening

der oorlogskosten van Frankrijk aan Pruisen eenigen tijd vertoeven moest,

en nam aldaar les in het klavierspel bij Mad. Kiéné. Te Berlijn terug-

gekeerd, ontving hij onderwijzers voor verschillende vakken van kunst en weten-

schap; in de muziek waren Ludwig Berger (klavier), Henning (viool)

en Zelter (harmonie) zijn meesters. In het jaar 1818 trad hij voor het

eerst in het openbaar als solist op, en 1820 schreef hij zijn eerste compositiên,

bestaande in een trio, sonates, orgelstukken, liederen en een cantate. Een

jaar later nam Zelter hem mede naar Weimar en stelde hem aan Goethe
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voor, die verbaasd stond over het spel en de improvisatiën van den twaalf-

jarigen kunstenaar. In hetzelfde jaar hoorde hij te Berlijn Der Freischütz^

welke opera diepen indruk op hem maakte; van dien tijd dagteekent zijn

geestdrift voor de romantiek. Op een reis door Zwitserland, 1822 met

zijn familie ondernomen, schreef hij, behalve vele andere compositiën, zijn

klavierquartet in c, dat later als Op. 1 in druk verschenen is. Drie jaren

later begaf hij zich ten tweeden male met zijn vader naar Parijs, waar hij

o. a. kennis maakte met Cherubini; hij speelde den meester zijn. klavier-

quartet in b voor en componeerde op diens verzoek een vijfstemmig Kyrie

met orkestbegeleiding, dat door den grijzen componist bijzonder geroemd werd.

Op zijn terugreis naar Berlijn maakte hij een tweede bezoek bij Goethe

wien hij bovengenoemd klavierquartet opdroeg. Het in dit werk voorkomend

scherzo {fis, ^/g) is het eerste van de groote reeks geestige, door oorspron-

kelijkheid uitmuntende scherzi, die Mendelssohn geschreven heeft. Te

Berlijn werd 1825 zijn eerste symphonie en 1827 zijn opera Die Hochzeit

des CamacJio vertoond. Hij nam laatstgenoemd werk echter, na den twijfel-

achtigen bijval, dien het genoot, terstond weder terug en vergenoegde zich,

het klavieruittreksel er van uil te geven. Van meer belang dan deze beide

compositiën waren: het octet voor strijkinstrumenten (op. 20), het strijkquintet

in A (op.. 18) en de ouverture voor Sh akesp eare ' s Zomernachtsdroom,

een der voortreffelijkste stukken die M. geschreven heeft.

Als lid der Singakademie maakte M. zich zeer verdienstelijk, doordien

hij wist te bewerken, dat de Mattheus Passion van Bach in studie genomen

en ten gehoore gebracht werd; Zei ter leidde bij die uitvoering de koren,

terwijl zijn leerling het orkest dirigeerde. In hetzelfde jaar, waarin dit voorviel

(1829), begaf M. zich op uitnoodiging van Moscheles, die eenigen tijd de

gast der familie M. was geweest, naar Engeland. Als componi.st, klavierspeler

en orke.stdirecteur vierde hij daar te lande groote triomfen. Vervolgens

maakte hij een reis naar Schotland en werd bij een bezoek der Hebiiden

zoozeer getroffen door de poëtische schoonheid van de Grot van Fingal,

dat hij besloot zijn indrukken weerlegeven in een instrumentaal muziekstuk;

zóó ontstond de bewonderingswaardige ouverture Fingalshöhle.

Nauwelijks in zijn vaderland teruggekeerd, maakte hy wederom plannen

voor een nieuwe reis, en wel naar Italië. Alvorens echter die reis te aan-

vaarden, bracht hij ten derden male een bezoek aan den ouden Goethe en

bleef 14 dagen bij hem. Van Weimar begaf hij zich over Munchen,

Salzburg en Linz naar Weenen, en ging vervolgens met drie schilders

uit de Dusseldorpsche school, Hildebrandl, Hübner en Bendemann,

naar Rome, waar hij 2 Nov. 1830 aankwam. Hij maakte er kennis

met Reilioz, Thorwaldsen, Leo pol d Robert, Cornelius, Over-

k'



574

beek en de familie Vernet. Gedurende zijn verblijf in de klassieke stad

scbiep hij vele nieuwe en voltooide vele reeds begonnen werken: de Walpur-

gisnacht, de ouverture Fingalshöhle^ de Italiaansche en Schotsche symphonieën

verschillende cantates en de eerste Lieder ohne Worte. De indruk, dien

Italië op hem maakte, was zeer groot; doch wat het schoone betreft, erkende

hij, dat het er alleen in de natuur en in de oude monumenten te vinden

was. Nadat hij vijf maanden te Rome vertoefd had, begaf hij zich naar

Napels, waar hij twee maanden doorbracht, ging toen over Rome, Florence,

Genua en Milaan naar Zwitserland, van daar naar Munchen, waar hij zijn

concert in g-mol voltooide en in het openbaar voordroeg, en eindelgk naar Parijs.

Zijn verblijf in Frankrijks hoofdstad duurde van December 1831 tot 1832.

Hij vond er vele beroemde kunstbroeders, als : Ghopin, Liszt, Meyerbeer,

Kalkb renner, liet zich herhaalde malen als solist hooren en bracht vele

zijner compositiën ten gehoore, o. a. zijn Beformations-Sympkoniej die echter

niet veel succes had. Over het algemeen schijnt Parijs hem minder voldaan

te hebben dan zijn geliefd Londen, dat hij in het voorjaar van 1832 weder

opzocht, en waar hij met open armen ontvangen werd. De tijding van Zelter's

dood riep hem naar Berlijn, waar hij zijn meester als directeur der Sing-

ak adem ie hoopte op te volgen. Die hoop werd echter niet vervuld: men

koos Rungenhagen tot opvolger van Zei ter. Eerst het volgend jaarver-

kreeg M. een betrekking als directeur, namelijk te Dusseldorp, waar hij het

Rijnsche muziekfeest dirigeerde en voor den tijd van drie jaren tot stads-

muziekdirecteur benoemd werd. Gedurende zijn verblijf daar ter stede vormde

hij met Immer mann het plan, er een model-schouwburg op te richten;

doch reeds na de eerste door hem gedirigeerde opera-voorstellingen kreeg hij

oneenigheden met Immermann en trok zich van het theater terug. In het

voorjaar van 1835 werd hem de leiding van hel muziekfeest te Keulen op-

gedragen; hij kweet zich uitstekend van zijn taak. Omstreeks denzelfden

tijd ontving hij een uitnoodiging om directeur der Gewan dh a us-concerten

te Leipzig Ie worden. Zijn inwijding in die betrekking was een ware triomf,

en hij was gelukkig, dat hij te Leipzig erkend werd, gelijk hij verdiende.

Binnen weinige jaren was Leipzig, ten gevolge van zijn ijver, de eerste

muziekstad van Duitschland geworden. Concerten, zangvereenigingen, kamer-

muziek, alles bloeide onder zijn bestuur, en het Gewandhaus-orkest ver-

kreeg een Europeesche beroemdheid, die het echter na M 's dood van lieverlede

weder verloor. Behalve te Leipzig dirigeerde hij, vooral des zomers, op ver-

schillende plaatsen van Duitschland, en ook van Engeland, concerten en

muziekfeesten, en vond bovendien nog tijd tot componeeren. Vele werken

schreef hij omstreeks dien tijd; het voornaamste daarvan is ongetwijfeld hel

oratorium Paulus, dat 1836 voor het eerst te Dusseldorp en vervolgens in
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de voornaamste steden van Duitschland en van het buitenland ten uehoore

werd gebracht.

Toen 1841 koning Frederik Wilhelm IV van Pruisen de Berlijnsche

Akademie voor Kunsten wilde hervormen, was hij voornemens, M. tot directeur

der afdeeling Muziek te benoemen. Dit plan kwam niet tot uitvoering ; doch

de koning, die den meester gaarne aan zijn hof wilde verbinden, benoemde

hem tot zijn kapelmeester en droeg hem de compositie van koren bij

Grieksche drama's op. Dientengevolge verliet M. Leipzig en vestigde zich te

Berlijn. Daar componeerde hij o. a. de muziek voor Aniigone van Sophokles.

Zijn positie in Berlijn beviel hem echter niet, en hij keerde nog vóór het

einde van het jaar naar Leipzig terug, waar hij zijn geliefkoosd plan : het

oprichten van een conservatorium der muziek, verwezenlijkt zag. De

school werd in het voorjaar van 1843 geopend en verkreeg weldra een

Europeesche beroemdheid, die zij, evenals het Gewandhaus, na den dood

van M. weder verloor. In hetzelfde jaar had hij den titel van Koninklijk

Pruisischen Generaal-Muziekdirecleur verkregen, en de koning deed op nieuw

pogingen om hem te Berlijn te houden, door het Domkoor aan zijn leiding

toe te vertrouwen. Doch de onderhandelingen dienaangaande leidden tot niets,

en ook als directeur der kapel vroeg M. ontslag, nadat hij eenige uitvoeringen

geleid had. In den winter van 1844 vinden wij hem te Frankfort, waar hij

met zijn muziek voor Oedipus, met zijn oratorium Elias en met de koren

voor Athalïa bezig was. Nog eens, en wel in het voorjaar van 1845, her-

vatte hij de onderhandelingen met Berlijn, doch ook ditmaal zonder gunstig

gevolg. Alleen dirigeerde hij er nog in den winter van dat jaar zijn in

opdracht des konings geschreven werken Oedipus en Atlialïa. Het jaar 1846

zag hem weder als dirigent op het muziekfeest te Aken ; van daar ging hij

naar Luik, waar, bij gelegenheid van een kerkelijk feest, zijn Lauda Sion

werd uitgevoerd. Daarna dirigeerde hij een gedeelte van het Duitsch-Vlaamsche

zangersfeest te Keulen, voor hetwelk hij S c h i 1 1 e r 's Festgesang an die Künsiler

geschreven had. Na dat feest keerde hij nog eens naar Leipzig terug en

ging van daar naar Engeland, ten einde te Birmingham zijn oiatorium Elias

te dirigeeren. Van 1832 tot 1846 is M. zevenmaal in Engeland geweest.

Zijn oratorium, waarin hij later vele wijzigingen maakte, en dat een der

lievelingsstukken van de zangvereenigingen is geworden, werd te Birmingham

luide toegejuicht. Te Leipzig teruggekeerd, hoopte M., tot herstel zijner eenigszins

geschokte gezondheid, naar Vefey te gaan, en hij was reeds naar Frankfort

vertrokken om zijn vrouw en zijn kinderen te halen, toen hij den dood van

zijn geliefde zuster Fanny vernam. Hij gevoelde zich diep getroflen. In de

grootsche natuur van Zwitserland scheen hij evenwel zijn oude geestkracht

te hebben : hij werkte veel, o. a. aan het finale Lorelei en
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aan het oratorium Christus, maakte veel muziek en keerde, schijnhaar hersteld,

naar Leipzig terug. Doch op 28 Ocloher 1847 werd hij door een hei'oerte getroffen,

die zich 3 Novemher herhaalde. Hg overleed den volgenden avond te negen

uur. Groot was de droefheid over zijn dood. Zijn lijk werd naar Berlijn

overgebracht en daar op het Alte Dreifaltigkeits-Kirchhof begraven.

Mendelssohn was een der geniaalste musici, die de wereld heeft opge-

leverd. Aangaande zijn beteekenis in de muzikale wereld leze men het artikel

Muziekgeschiedenis. Het aantal zijner gedrukte werken bedraagt, volgens

de thematische catalogus van Breitkopf en Har tel (1873), 144 stuks,

waarvan 72 bij zijn leven, 47 na zijn dood en 24 zonder opus-getal ver-

schenen zijn. Den meesten bijval hebben M.'s groote vokale werken, als:

Pauhis, Elias, en de Lieder okne Worte verworven. Zijn beste werken echter

zijn de zoogenaamde romantische, als: de ouvertures \oov Sommernachtstraum,

Fingalshöhle, Die Schone Melusine, de cantate Die Walpurgisnacht e. a.

Biographieën van M. zijn geschreven door Larapadius, F. Mendelssohn-

Bartholdy, ein Denkmal (Leipzig, 1848), en J. Benedict, ^. Sketch of the

Life and IForh of the late F. M. B. (Londen, 1850 en 1853). Mededee-

lingen aangaande zijn leven zijn ook te vinden in de volgende werken: Ed.

D e v r i e n t, Meine Erinnerungen an F. M. B. (Leipzig, 1871), F e r d. H i 1 1 e r,

Mendelssohn, Briefe nnd Fjrinner-ungen an F. M. B. (Keulen, 1874), Polko^

Erinnerungen an F. M. B. (Leipzig, 1866), Hens el, Die Familie Mendels-

sohn (Berlijn, 1879), Hogarth, The Philharmonic Society of Londen {hondiOn,

1862), Frau Moscheles, Aus Moscheles' Lehen (Leipzig, 1872), Schu-

bring, Erinnertmgen an F. M. B. (Leipzig, 1866), Horsley, Reminiscences

of M. (Londen, 1873), Marx, Eritmerungen ans meinem Lehen (Bev\i]ï\,\'^<öh)

en Rellstab, Aus meinem Leien (Berlijn, 1861).

Ménestrel of Ménetrier, Fr.; Minstrel, Eug.; Minstreel, Ned.; een

middeneeuwsch muzikant of speelman, die de zangen der troubadours met

de vedel begeleidde of de zangwijzen voor hun liederen maakte, soms ook wel

zijn eigen liederen zong. In Vlaanderen werd hij vedelaar, in Holland vinder,

spreker geheeten ; later is hij afgedaald tot den rang van straatzanger, potsen-

maker of goochelaar.

Meng'OZZi (Bern ar do), zanger en componist, geb. 1758 te Florence, zong

op verschillende tooneelen van Italië, vervolgens te Londen en eindelijk te

Parijs, waar hij aan het Théatre de Monsieur verbonden en na de

Revolutie tot leeraar aan het conservatoire benoemd werd. Hij stierf 1800.^

Behalve vele opera's heeft hij een Methode de Chant geschreven.

Meao, Ital., minder, b. v. meno mosso, minder belangrijk, meno forte,

minder sterk.

Dleusura, Lat., mensuur, maat, afmeting, indeeling, tijdmaat, de tijd ofl
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duur der verschillende noten of toonlengten onderling; ook de wijdte en

lengte van orgelpijpen en de lengte van snaren.

Mensurale muziek, Ned.; Mensuralmusik Hoogd. ; Musica MENsuRAnins

siVE riGURALis, Lat.; maatgezang. — De behoefte aan een verdeeling der

noten in maten deed zich eerst gevoelen bij het ontstaan der meerstemmige

muziek. Men gevoelde dat er een maatstaf vooi' de waarde der noten noodig

was, opdat de zangers zouden kunnen weten, hoe lang zij eiken toon moesten

aanhouden. In die behoefte werd voorzien door de mensuralisten en in het

bijzonder door Franco van Keulen, die in zijn werk Musica et canius mensu-

ralilis de regels voor het maatgezang vaststelde. Doch reeds vóór hem was

de mensurale muziek bekend ; althans hij zegt zelf, dat »vele oude en nieuwe

schrijvers (muUos tam novos tam antiquusy^ over hetzelfde onderwerp geschre-

ven hebben. Na hem zijn als mensuralisten bekend: Walter Odington,

van Evesham (1220), Marchettus van Padua (127 4), Joannes de Muris

(1321), Robert de Handlo (1326), Prodoscimus de Beldoniandis

(1410) en Franc hinus Gafurius (diSO). Een opgave der teekens die

de mensuralisten gebruikten vindt men in het artikel notenschrift.

Menter (Joseph), violoncellist, geb. 18 Jan. 1808 te Teysbach in Beieren

ontving onderricht van P. Mor alt, kwam 1829 in het orkest van den prins,

van Hohenzollern en 1833 in het opera-orkest te Munchen. Hij maakte

kunstreizen door Duitschland, Oostenrijk, Nederland, België en Engeland, en

stierf 1856 te Munchen.

Uleiltcr (Sophie), klavierspeelster, dochter van den vorige, geb. 29 Juli

1848 te Munchen, ontving haar opleiding aan de muziekschool te Munciien,

maakte reeds op vijftienjarigen leeftijd een kunstreis naar Stuttgart en naar

Zwitserland, zette haar studiën ónder leiding van von Bulow en van

Tausig voort, behaalde op een Gewandhausconcert groot succes en bereisde

vervolgens Duitschland, Nederland, Engeland en Frankrijk. In het jaar 1872

trad zij met den violoncellist David Popper in het huwelijk, doch liet

zich 1880 weder van hem scheiden. Tot 1877 woonde zij te Weenen, en

vestigde zich vervolgens te Pesth, van waar uit zij kunstreizen ondernam

naar Rusland, Engeland, Italië, Spanje, Portugal, Denemarken, Zweden en

Noorwegen. Zij behoort tot de beste klaviervirtuozen van dezen lijd.

Menuet, Fr.; Minuetto, Ral; een Fransche danswijze. De naam is afgeleid

van menu, en doelt op de kleine stappen, die men bij dezen dans neemt. Men

weet niet zeker, wanneer het Menuet bekend is geworden. Volgens sommigen

werd het uit de provincie Poitou ingevoerd, volgens anderen door Lully

uitgevonden. De oudste vorm van het menuet bestond uit twee deelen, elk

van acht maten, in Vj maat geschreven. De beweging was zeer gematigd.

Later voegde men er een tweede menuet bü, dat gewoonlijk driestemmig

II.
37
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was en daarom Trio werd genoemd. Een verdere ontwikkeling van den

vorm was, dat men het getal maten van het menuet vermeerderde, voor-

namelijk in de tweede helft van den dans, die tot zestien maten uitgebreid

werd. In dezen vorm komt het menuet meestal in de Suite voor, doch

de groote componisten wijken er ook nu en dan van af. Bij Handel komt

het menuet meestal zonder trio voor; daarentegen gaf deze componist aan

beide deelen van de danswijze groote uitbreiding; het menuet van zijn achtste

Suite b. v. bevat in het eerste deel 34, in het tweede 71 maten. Handel

eindigt niet zelden de ouvertures zijner opera's en oratoria met een menuet;

zoo o. a. de ouverture van Samson. De menuetten van Bach zijn merk-

waardig wegens den vorm. In de Partita in Bes (N°. 1) bevat het eerste

menuet 16 maten in de eerste en 22 in de tweede afdeeling, het tweede

menuet is geheel in den ouden vorm van 8 maten voor elk deel geschreven.

Bij hem ontmoet men het eerst de afwisseling van groote en kleine terts-

toonsoort in menuet en trio. Zoo is in de 4e der zes sonates voor fluit en

klavier het eerste menuet in c?, het tweede in a. Zijn vioolconcert bevat

een menuet met 4 trio's, na elk waarvan het menuet herhaald wordt.

Het menuet is de eenige danswijze, wier benaming in de symphonie —
oorspronkelijk niets anders dan een vereeniging van verschillende danswijzen —
is overgegaan. Haydn schijnt de eerste geweest te zijn, die het daarin

en in het strijkquartet heeft aangebracht; in de symphonieën van Phil. Em.

Bach en van Samm ar tini komt het niet voor. Haydn nam den ouden dans-

vorm met zijn oorspronkelijk karakter en zijn langzame, statige beweging

over. Doch van lieverlede bracht hij er verandering in ; de beweging werd

sneller; voor het trio nam hij niet zelden de beweging van den Zandler Sian,

en in zijn laatste werken plaatste hij nu en dan het woord Presto boven

zijn menuetten, die aldus een geheel ander karakter verkregen en de voor-

loopers van Beethovens Scherzi werden.

Mozart schreef, behalve zijn beroemd menuet in Bon Juan^ vele schoone

stukken van die soort in zijn instrumentale werken. Hij bewaarde, meer

nog dan Haydn, het oorspronkelijke karakter van den ouden dansvorm;

anticipatiën van het scherzo komen in zijn menuetten niet voor. Aan Beet-

hoven zijn wij de ontwikkeling van het menuet tot Scherzo (z. dit) ver-

schuldigd. Reeds in zijn eerste werken komt de nieuwe beweging voor.

Van zijn 9 symphonieën heeft slechts één een menuet in ouden stijl, nl. de

achtste.

Jflercadante (Saverio), componist, geb. 1797 te Altamura bij Bari, ontving

zijn opleiding aan het Collegio di San Sebastiano, van hetwelk

Zingarelli directeur was. Zijn eerste opera buffa, Violenza e Constanza^

werd 1819 te Napels met succes ten gehoore gebracht en gevolgd door vele
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Op ere serie, van welke Elisa e Claudio hel meeste succes had. Ook in hel

builenland werden zijn opera's met bijval ontvangen, o. a. te Weenen (1824),

Ie Cadix (1828) en te Madrid (1829). M. volgde 1833 Ge n er al i op als

kapelmeester aan de kathedraal te Novara. Drie jaar later dirigeerde hij

te Parijs zijn opera / Briganti en een jaar daarop zijn II Giuramento te

Milaan. In 1 due illustri rivali veranderde hij zijn stijl en maakte vooral

veel gebruik van den cornet a pistons. In dit opzicht is hij, helaas, door

velen zijner landgenooten gevolgd, voor wie dal instrument onmisbaar schijnt

te zijn. In het jaar 1840 werd hij directeur van het conservatorium te

Napels en bekleedde dien post, niettegenstaande hij 1862 volslagen blind

werd, tot aan zijn dood, 13 Dec. 1870.

llercé de Fondevila (Alejo), priester en componist, geb. 5 Jan. 1805

te Lerida in Spanje, werd aldaar kapelmeester aan de kathedi'aal, nadat hij

te Madrid leeraar aan verschillende koninklijke scholen was geweest. Hij

heeft ongeveer 300 kerkmuziekslukken geschreven.

Merchi, guitarisf en mandolinist, geb. omstreeks 1730 te Napels, kwam

1753 met zijn broeder te Parijs en speelde met hem duetten op de Calas-

cione, een vroeger bij de Napolitanen gebruikelijke guitaar met een langen

steel. Hij gaf ongeveer zestig composiliën voor guilaar in het licht.

Mercier (Jules), violist, geb. 23 April 1819 te Dyon, aldaar gest.

5 Maart 1868, maakte vele kunstreizen door Duilschland en Frankrijk. In

zijn geboortestad deed hij veel tol bevordering der toonkunst. Zijn viool-

composiliën zijn te Parijs bij Brandus in druk verschenen.

Mercy of Merci (Louis), een Engelschman van Fransche afkomst, geb.

in de eerste helft der 18e eeuw, was een groot virtuoos op de flüte-a-bec,

voor welk instrument hij vele stukken schreef.

Mercuri (Andreoni Agostino), componist, geb. 2 Aug. 1839 te Valo

in de provincie Pesaro, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te

Napels, werd orkesldirecteur te Assisi en later, 1868, te Genua. Zijn opera's

Adello, Adelaida en // Vioüno del Diavolo werden met groot succes op

verschillende tooneelen van Italië ten gehoore gebracht. In laatstgenoemd

werk trad te Florence Garolina Ferni als zangeres en violiste op.

Mereaux (Jean Nicolas Le Froid de), componist, geb. 1745 te Parijs,

aldaar gest. 1797, was organist aan de kerk van St. Jaques du Ha ut

Pas. Hij schreef 8 opera's, 2 oratoria, cantates en motetten.

Mereaax (Joseph Nicolas Le Froid de), zoon van den vorige, geb.

1767, was leeraar aan de koninklijke zangschool te Parijs. Men kent van

hem compositiën voor klavier met viool of met fluit.

' Mereaux (Jean Am ad ée Le Froid de), zoon van den vorige, geb. 1803

te Parijs, gest. 25 April 1874 te Rouaan, waar hg sedert 1835 muziek-

37*
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onderwijzer was, gaf ongeveer 90 compositiën in druk, waaronder 5 bundels

études, die bij het onderwijs in het conservatoire te Parijs gebruikt werden.

Merkwaardig is zijn werk Les Clavecinistes de 16S7 a 1790, oeuvres choisies

classées dans leur ordre cJironologigue (Parijs, Heugel, 1867).

Méric—Lalande, z. Lalande.

Merig'hi (Antonio), altzangeres te Londen, ten tijde van Handel, in

wiens opera's zij optrad.

llerk (Joseph), violoncelvirtuüos, geb. 18 Jan. 1795 te Weenen, ontving

eerst onderricht in het vioolspel, doch daar hij tengevolge van een beet door

een hond zijn linkerarm niet meer in de voor dat spel vereischte houding

kon brengen, koos hij de violoncel tot zijn instrument. Hij werd 1818 eerste

violonceUist aan de Opera te Weenen, 1823 leeraar aan het conservatorium

en 1834 kamervirtuoos des keizers. Hij stierf 16 Juni 1852. Van zijn

talrijke compositiën voor violoncel verdienen vooral zijn Études (op. 11 en

op. 20) bijzondere vermelding.

Merkel (Gustav), organist, geb. 1827 te Oberoderwitz in Saksen, ontving

onderricht van Joh. Schneider, Reissiger en Schumann. Hij werd

1861 leeraar aan het conservatorium te Dresden, 1864 hoforganist aldaar,

en dirigeerde er 1867 tot 1873 de SingaJcademie. Van zijn compositiën,

hoofdzakelijk bestaande in degelijke orgelmuziek, zijn ongeveer 130 in druk

verschenen.

Slerkliu (Joseph), orgelmaker, geb. 17 Jan. 1819 te Oberhauser, in

Baden, vestigde zich te Brussel, waar hij zich met F. Schütze associeerde.

Sedert 1858 is hun zaak een Société anonyme pour la fabrication

d' orgues.

merleu (Jean Romain), violist, geb. 5 Juni 1760 te Parijs, vestigde

zich op jeugdigen leeftijd in den Haag, waar hij onderricht ontving van

de Graaft en Malherbe, en werd 1795 eerste violist aan den stads-

schouwburg te Amsterdam. Hij stierf 1839.

Merlen (Charles), zoon van den vorige, geb. 31 " Maart 1785 te

's Gravenhage, werd violist aan den stadsschouwburg te Amsterdam.

Merlen (Pierre Charles), viohst, zoon van Charles M., geb. 17 April

1810 te Amsterdam, was langen tijd lid der voornaamste orkesten van de

hoofdstad.

Merlen (Jean Godefroid), violonceUist, zoon van Charles M., gest.

30 April 1857, was langen lijd eerste cellist der voornaamste orkesten van

de hüotdstad. — Zijn zoon i' rits, mede violonceUist, is sedert eenige jaren

te Lyon werkzaam.

Merrick (Ar nol d), organist te Cirencester, aldaar gest. 1845, schreef een

Engelsche vertaling der harmonieleer van Albrechtsberger.
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Mersenne (Mar in), gelatiniseerd: Mersennus. c^eb. 8 Sept. 1588 te

Oise in het hertogdom Maine, werd 1611 monnik in een Minorieten-klooster,

later te Parijs professor in de theologie, en studeerde met Descartes,

Pascal (père), Robe r val en Peiresc, meetkunde en muziek. Hij hield

briefwisseling met Doni, Huyghens en andere geleerden, bezocht driemaal

Italië en stierf 1 Sept. 1648. Zijn voornaamste werk over muziek is de

Harmonie universelle, contenant la Theorie et la Pratigue de la Musiqiie^ ou

il est traite des Consonances, des Dissonances^ des Genres, des Modes, de la

Composition, de la Voix, des Chants, et de toutes Sortes d" Instrumens har-

monigues (Parijs, 1636). Een uittreksel van dit werk, dat zeer belangrijk

is voor de kennis der muzikale wereld ten tijde van M., verscheen in het

Latijn onder den titel Harmonicorum Lihri XII etc. (Parijs, 1648). Andere

werken van fiem zijn Quaestiones celeherrimae in Genesin (1623) en Cogitata

Fhysico-Mathematiea etc de Mnsica theoretica ei practica (1644).

Merula, Lat., kwartel, een verouderd orgelregister.

Merula (H. Gavaliere Tarquinio), componist, was 1628 kapelmeester

en organist te Cremona, 1639 te Bergamo. Zijn talrijke kerkcompositiën

waren zeer geliefd.

fflerulo (Claudio), geb. 1533 te Correggio, werd 1557 tweede en 1566

eerste organist aan de St. Marcus-kerk te Venetië. De hertog Ranucci

Farnese stelde hem tot organist te Parma aan, waar hij tot aan zijn dood,

4 Mei 1604, bleef. Hij was een der vlijtigste en beroemdste meesters uit

de Venetiaansche school. Zijn Missen, motetten, litanieën en madrigalen ge-

tuigen van groot talent. Ook als organist was hij beroemd, en van heinde

en verre kwamen leerlingen tot hem.

Mertens (Joseph), violist en componist, geb. 17 Febr. 1834 te Antwerpen,

waar hij later als leeraar en als violist aan den schouwburg werkzaam was.

Hij schreef eenige Vlaamsche opera's, o. a. Liederik en Be Zwarte Kapitein,

die 1877 en 1878 hier te lande door een Vlaamsch opera-gezelschap ten

gehoore zijn gebracht.

Mertke (Eduard), klavierspeler, geb. 1833 te Riga, maakte 1859 groote

kunstreizen, vestigde zich 1865 te Mannheim en werd 1869 professor aan

het conservatorium te Keulen. Behalve vele klavierstukken en Russische

liederen heeft hij een opera, Lisa, gecomponeerd.

Mese, Gr.; Media, Lat.; de middentoon a van het Grieksche systeem, de

laagste van het Tetrachord Synemmenon.

Meson, Gr , het tweede Tetrachord van het volkomen, onveranderlijke

toonsysteem der Grieken. (Z. Tetrachord.)

Messa di voce of Messa voce, Ital.; Mise de voix, Fr.; het aanzet-

ten van de stem, n.\. het zacht beginnen van den toon, hem tol forle
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doen aanzwellen en allengskens weder tot piano of pianissimo doen afnemen.

Messaus (Georg), componist, leefde te Antwerpen in het begin der 17e

eeuw en was aldaar koormeester aan een kerk. Twee motetten, Beata regina

en O quayn suavis zijn opgenomen in de verzameling Pratica musica (Antwerpen,

1634); terzelfder stede gaf hij Cantiones sacrae in het licht,

Messe, Hoogd., Fr.; Z. Mis.

Messemaeckers (Henri), componist, geb. 5 Nov. 1778 te Venlo, leefde

als muziekotiderwijzer te Brussel, waar twee zijner opera's, Le Toison cVOr

en Les deux pièces notwelles, vertoond werden. In druk verschenen zijn van

hem quartetten, sonates, trio's en een klavierconcert. Hij stierf 25 Dec.

1864 te Schaerbeek.

Messemaeckers (Louis), zoon van den vorige, geb. 30 Aug. 1809 te

Brussel, ontving onderricht van zijn vader, van Liszt en van Tl ei c ha. Hij

vestigde zich als muziekonderwijzer te Parijs. Ongeveer 60 klavierstukken

zijn van hem in druk verschenen.

Messinginstriimeute, Hoogd., koperen blaasinstrumenten.

Mesto, Ital., zwaarmoedig, droevig.

Mestrino (Ni co la), vioolvirtuoos en componist, geb. 1750 te Mestri,

kwam 1782 te Parys, werd aldaar 1789 muziekdirecteur, doch stierf reeds

het volgend jaar. Zijn compositiën, bestaande in vio(jlmuziek, zijn ook in

Duitschland bekend geworden.

Hfetaalorgel, een door Charles Clagget te Londen uitgevonden toetsen-

instrument, welks tonen door stemvorken voortgebracht werden. Het had

een omvang van 3 tot 5 octaven.

Metastasio (Pietro Antonio Domenico Bonaventura), dichter,

geb. 3 Jan. 1698 te Assisi, gest. 12 April 1782 als hofdichter te Weenen,

is op muzikaal gebied bekend wegens zijn vele opera-teksten, die door de

beroemdste componisten van zijn tijd op muziek werden gezet. Sommige zijner

teksten werden meermalen gecomponeerd. La Clem.enza di Tito zesmaal : door

Caldara, Hasse, Wagenseil, Gluck, Scarlatti en Mozart.

Ulethfessel (Al bert (Jottlieb), geb. 23 Sept. 1786 te Stadt Ilm in

Schwarzburg-Rudolsladt, was 1830—43 hofkapelmeester te Brunswyk. Hij

stierf 23 Maart 1869 te Heckeneck. Zijn liederen waren eens beroemd en

zijn het bij de Duitsche studenten nog. Zijn echtgenoote, Emilie Lehmann,

was een goede zangeres.

Metra (Jules Louis Olivier), geb. 2 Juni 1830 te Rheims, was

aanvankelijk violist, violoncellist en contrabassist in een schouwburg-orkest,

bezocht 1849—50 het Parijzer conservatorium en schreef meer dan dertig

operettes, het ballet Yedda en vele dansen.

mietriek) Ned.; Metrik, Hoogd.; leer van den rhythmus (z. dit).
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Metronoom of Metrometer, maatmeter, een werktuig dienende tot nauw-

keurige aanduiding van den graad van bewegmg. Het eerste werktuig van

dien aard schijnt door Etienne Loulié vervaardigd te zijn, die hel in zijn

Êlémens ou principes de Mnsique (Parijs, 1G96) beschreef en het den naam

chronomètre gaf. Ook Josepli Sauveur vervaardigde een chronometer,

die echter evenmin opgang maakte als die van Loulié. Gabory prees in

zijn Manuel sur la mesure du temps (1771) den slinger aan tot bepaling der

tijdmaat, en Davaux beoordeelt in het Joïirnal Encyclop. een volgens die

constructie vervaardigd instrument. Ook Pel 1 et i er vervaardigde een slinger-

uurwerk als maatmeter, en zijn uitvinding werd in Duitschland bekend gemaakt

door Abel Burja, predikant aan de Fransche kerk te Berlijn (1790). In

hetzelfde jaar verschenen bij Breitkopf en Har tel Zwölf geistUche pro-

saische Gesange, mit Beschreihung eifies Tackimessers^ door J. G. Weiske.

Doch eerst in de 19^ eeuw werd de metronoom algemeen bekend. Gottfried

Weber vond 1813 een zakmetronoom uit; andere soorten werden voorgesteld

door G. E. Stöckel, Zmeskall e. a. Doch alle soorten bleken ten slotte

om de een of andere reden ondoelmatig te zijn. Eindelijk kwam Diederik

Nicolaas Winckel, werktuigkundige te Amsterdam, op de gedachte, een

metronoom te vervaardigen, bestaande uit een door raderwerk in beweging

gebrachten slinger, die van een verschuifbaar gewicht voorzien was. Hij

bood 1815 dit instrument aan het Koninklijk Neder landsch Instituut

ten onderzoek aan, en ontving er een bewijs van goedkeuring voor. Ongelukkig

voor hem kwam Maelzel (z. dezen) hem omstreeks dien tijd bezoeken.

Deze zag den metronoom, vervaardigde er een volgens hetzelfde model, voor-

zag het instrument van een schaal, in 110 graden van 50 tot 160 ingedeeld,

eigende zich de uitvinding geheel toe en richtte 1816 te Parijs een metro-

nomenfabriek op. Winckel richtte zich daarop tot het Instituut en stelde

alles in het werk om te bewijzen, dat niet Maelzel, maar hij zelf den hier

bedoelden metronoom uitgevonden had. De 4e klasse van het Instituut stelde

een onderzoek in en bracht 26 Nov 1822 het volgende verslag uit:

Gij zult U, Mijne Heerea! gewis herinneren, dat de heer Winckel, Mechanicus hier ter

stede, in den jare 1815 aau de Klasse teu onderzoek hehbeude aangeboden een door hem uitge-

vonden Chronometer of Tijdmeter, daarop een volledig bewijs van goedkeuring ontvangen heeft.

Tevens zal ü niet onbekeud zijn, dat de Heer Maelzl iets later een soortgelijk werktuig bekend

gemaakt heeft, daarop van het Weener Hof als eigene viuding patent bekomen, en dezen zijn

metronoom algemeen heeft doen aannemen; dat hierover in de dagbladen en muzijkale tijdschriften

sedert twist gerezen is, daar de Heeren Winckel en Maelzl zich beide de eer der vroegste

uitvinding hebben toegekend; terwijl de eerste openlijk bekend heeft gemaakt, dat het geheim

hem door den laatsten ontnomen was, die daarmede als een eigene uitvinding pronkte.

De heer Maelzl zich in het laatst van 1820 alhier Devindeude, vervoegde zich bij de Klasse,

en gaf zijn verlangen te kennen, dat, daar deze zaak buiten 's lauds gerucht maakte, en men

aan het voorgeven van den Heer Winckel gewicht scheen te hechten, dit geding voor eene
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Kommissie mocht uitgewezea worden, daar hij vermeende genoegzame bewijzen te kunnen aan-

voeren, om het voorgeven van Wiuckel te kunnen wederspreken.

Men hegreep dit niet te moeten weigeren, zoo, omdat men zich openlijk voor den Heer

Winckel verklaard had, als om der waarheid hulde te doen, en, indien men ter goeder trouw

gedwaald had, den miskenden regt te doen wedervaren.

De vroegere Kommissie, uit de Heeren Fodor, Moritz, Wilms en den Spreker (J. de Vos)

bestaande, verzocht zijnde tot dit onderzoek, deed de beide partijen ter bestemde plaats bij zich

komen.

Het zou mij te verre voeren U de bijzonderheden van deze onderhandeling, zooals die bij

Proces-Verbaal opgemaakt en bij de archieven voorhanden zijn, mede te deelen ; genoeg zij het

te zeggen, dat de Heer Maelzl, schoon zich met veel omslag van woorden en allerlei uit-

vluchten zoekende te behelpen, eindelijk gedrongen werd te verklaren, dat hij bij Winckel
voor het eerst eenen slinger met een verschuifbaar tegenwicht, toegepast op den Chronometer,

gezien had, en aannam daarvan eene verklaring te teekenen, mits de Heer W^ i n c k e 1 van

zijnen kant schriftelijke verzekering zou geven, dat de verdeeliug of uumeratie, zooals hij

Maelzl, die in gebruik gebracht heeft, niet van hem afkomstig was, daar op het Instrument,

destijds aan hem vertoond, nog geene verdeeling was aangewezen, waarin de Heer Winckel
geredelijk heeft toegestemd.

Het is echter tot de teekeuing dezer verklaring ï a de uitwisseling der wederzijdsche hand-

schriften niet gekomen.

Niettegenstaande hij zijn woord daartoe in het bijzijn der Kommissie gegeven heeft en her-

haalde reizen daartoe is aangemaand, is de Heer Maelzl steeds weigerend gebleven.

Het verslag van het Instituut werd ook in het buitenland bekend. Des-

niettemin heeft Winckel weinig profijt van zijn ondervinding getrokken, en

is het voor het grootste gedeelte door hem vervaardigde werktuig als MaelzeTs

Metronoom (verkort: M. M.) bekend geworden. Zooals hierboven vermeld

is, bestaat het in een door uurwerk in beweging gebrachten slinger, waarop

de graden van beweging aangeteekend staan, en die van een verschuifbaar

gewicht, b. v. een stukje lood, voorzien is. De graden loopen van 50 tot

160. Vijftig slingeringen in de minuut is de langzaamste graad van bewe-

ging; hoe lager men het gewicht schuilt, des te sneller worden de slingeringen

;

160 slingeringen in de minuut wordt als de snelste beweging gerekend.

Heeft de componist boven een muziekstuk b. v. ^in^ 50 M. M. crezet

dan schuift de executant het gewicht van den metronoom op 50 graad van

den slinger, brengt dezen in beweging en rekent vervolgens bij het uitvoeren

van hel stuk op elke slingering den duur van een achtste noot.

iMetnmi, Lat.
;

ijAzjhjv^ Gr. ; maat, versmaat ; in de dichtkunst een bepaald

stelsel van korte en lange lettergrepen; in de muziek, van korte en lange

noten. (Z. Rhythmus.)

Mette, Ned., Uoogd. (van het Latijnsche woord matutina); vroegdienst,

die in de katholieke kerk voor zonsopgang of aan den vooravond van een groot

feest gehouden wordt. Bij deze plechtigheid worden voorgedragen: \\q.\. Pater

Noster, het Ave Maria, het Creclo^ het vers JDom'me laUa etc.^ de inleidingsspreuk

Deus in adjutomm etc, het Invitatorium mei den 94steu Psalm, de Hymnus
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en de 3 jSocturnae. Elke Nocturn bestaai uit 3 Psalmen met hun Antiphoncn

(in den Paasehtijd slechts met één Anliphoon), 3 Lessen en even zooveel

Responsüi-iëu. De plechtigheid wordt, buiten den Vastentijd, met een Te Deum
besloten, waarna de Lauden beginnen.

Mettenleiter (Johann Georg), geb. 6 April \B>\1 te St. Ulrich in het

Leondal in Wurtemberg, werd 1839 regens chori aan de Stichtskerk te Regens-

burg en stierf aldaar 6 Oct. 1858. Zijn groote kennis der oude kerkmu-

ziek had hij voornamelijk aan Dr. Proske (z. dezen) te danken, die hem

de schatten dier muziek ontsloot. Zoowel door het ten gehoore brengen van

de werken der klassieke meesters, als door het componeeren van geestelijke

en wereldlijke gezangen, heeft hij een goeden naam in de muzikale wereld

Iverwoi'ven.
Zijn voornaamste werk is het 1852 te Regensburg verschenen

Enchiridion clwrale. Een uittreksel van dit weil\, getiteld Mamiale breve

canüonimi etc, verscheen hetzelfde jaar in druk.

Mettenleiter (Dominik), broeder van den vorige, geb. 20 Mei 1822 te

Thaunhausen in Wurtemberg, werd 1846 te Regensbuig tot priester gewijd

en beoefende de kerkmuziek onder leiding van zijn broeder en van Dr. Proske.

Hij werkte mede aan de orgelbegeleiding voor het Encliirïdion choraU, com-

poneerde een oratorium, motetten en liederen en schreef artikelen voor vele

tijdschriften. Sedert 1864 was hij bezig aan een geschiedenis der kerkmuziek

in Beieren. Slechts enkele gedeelten van dit werk zijn in druk verschenen,

als: Mnsikgeschichte der Stadt Regensburg (1866) en Musikgeschichte der

Oberpfalz (1867). Hij stierf 2 Mei 1868.

Mettenleiter (Bern hard), koordirecteur en zangmeester aan de koninklijke

school te Kempten, geb. 1822 te Wallerstein, ontving onderricht in de muziek

van zijn oom Georg. Hij componeerde veel kerkmuziek. Zijn Mis voor

4 mannenstemmen werd door het orgaan der Duitsche Caecilia-vereeniging

voor kerkmuziek zeer gunstig beoordeeld.

Menrs, z. Muris.

Meuscliel (Hans), bazuinenmaker en stadstrompetter te Neurenberg, gest.

1533, was niet alleen in zijn vaderland, maar ook in Italië beroemd. Paus

Leo X, voor wien hij zilveren bazuinen vervaardigd had, ontbood hem naar

Rome, was verrukt van zijn voordracht en gaf hem vele geschenken.

Meyer (Franz Heiniich Ghristoph), geb. 8 Febr. 1705 Ie Hanover,

volgde zijn vader op als organist aan de slotkapel aldaar en stierf 17 Sept.

1767. In opdracht van het consistorie te Hanover vervaardigde hij 1741

' een supplement voor het Hanoversche Gezangboek. Zijn twee zonen, Chris-

tian Ludwig ea Joh. Gerhardt, waren mede voortreffelijke organisten.

Laatstgenoemde was bevriend met Kiesewetter en Muzio Clementi.
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Meyer (Jenny), zangeres, geb. 26 Maart 1836 te Berlijn, ontving aldaar

onderricht van Julius Stein en liet zich 1855 voor het eerst in het

openbaar hooren : in het oratorium Luther^ van Jul. Schneider. Haar

stem werd algemeen bewonderd. Nadat zij in verschillende groote steden

van Duitschland opgetreden was, maakte zij 1859 een kunstreis door Neder-

land en begaf zich vervolgens naar Londen, waar zij groot succes had en

vijfmaal ten hove zong. Ook in de volgende jaren liet zij zich weder te

Londen hooren. Nadat haar stem, tengevolge van een reis door Oost- en

Westpruisen in een strengen winter, veel geleden had, besloot zij, zich op

het muziekonderwijs toe te leggen. Zij werd 1865 tot leerares in den zang

aan het conservatorium van Stern te Berlijn aangesteld, en is als zoodanig

nog heden werkzaam. Tot haar leerlingen behoort Selma Kempner,

sedert vele jaren aan de Opera te Rotterdam verbonden.

Meyer (Joachim), geb. 10 Aug. 1661, werd 1686 cantor figuralis te

Göttingen, 1695 professor musices en 1707 doctor in de Rechten. Hij stierf

2 April 1732. Hij is voornamelijk bekend wegens zijn strijd met Mattheson

en Fuhrmann, die zijn tegen de nieuwe kerkmuziek gerichte verhandeling

scherp kritiseerden.

Meyer (Leopold von), meestal Leopold de Meyer genoemd, klavier-

speler, geb. 1816 te Weenen, was een leerling van Gzerny en maakte

groote kunstreizen door Engeland en Amerika.

Meyer (Philip p Jacob), harpvirtuoos, geb. 1740 te Straatsburg, ging

1765 naar Parijs en 1780 naar Londen. Behalve vele sonates en andere

stukken voor harp, gaf hij in het licht: Methode sur la vraie maniere de

jouer de la Harpe.

Meyer (S.), organist bij de Waalsche Gemeente te Groningen, is bekend

als schrijver van de volgende werken: 1° Korte handleiding tot eene grondige

beoefening van den zang^ opgesteld en allen beminnaren van een schoon gezang

toegewijd door F. Sieber, uit het hoogduitsch vertaald (Groningen, P. van

Zweeden); 2° Theoretisch-Fractische handleiding tot het zamenstellen van

tusschenspelen bij het koraalgezang (Groningen, F. W i 1 k e n s) ;
3° Bij-

dragen tot de geschiedenis van het orgelmaken, welk boek de levensbeschrijving

van buitenlandsche orgelmakers bevat, o. a. van A, Smitger uit Hambuig,

die 1691 het orgel in de M artin us-kerk te Groningen herstelde. Belang-

rijk is ook M's. werk Het orgel en deszelfs zamenstel door J. J. Seidel, uit

het Hoogdïdtsch vertaald (Groningen, VVilkens, 1845).

Meyerbeer (Giacomo), eigenlijk: Jacob Meyer Beer, geb. 5 Sept.

1791 (volgens anderen 1794) te Berlijn, waar zijn vader, Herz Beer, bankier

was. Op verlangen van zijn oom Meyer, die hem een groot vermogen

naliet, voegde de componist diens naam bij den zijnen. Reeds op zeer jeugdigen
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leeftijd loonde hij grooten aanleg voor de muziek. Het eerste onderricht in

het klavierspel ontving hij van Lauska, een leerling van Clementi; en

Clenienti zelf, die den jeugdigen kunstenaar te Berlijn had leeren kennen,

was zoozeer ingenomen met diens talent, dat hij heloofde, hem zelf les te

geven. Reeds op zevenjarigen leeftijd speelde M. het concert van Mozart

(in d) in het openbaar, en twee jaar later behoorde hij tot de beste klavier-

spelers van Beilijn. Onderricht in de compositie ontving hij van Zelter,

en later van Bern. Anselm Web er, een leerling van den abbé Vogler.

Weber was opgetogen over de vorderingen, die zijn leerling maakte, en toen

deze eens een fuga had vervaardigd, zond hij, trotsch op zijn leerling, het werk

ter inzage aan Voglei', in de meening dat de beroemde theoreticus in zijn

opgetogenlieid zou deelen. Maanden verliepen, zonder dat hij antwoord ontving.

Eindelijk kwam er een dik pak van Vogler; het was zijn System für den

Fugenhau, eigenhandig door den abbé geschreven. Het was in drie deelen

verdeeld; het eerste bestond in een beknopte uiteenzetting van de regelen

der fuga; het tweede, Fiige des Schuiers, bevatte een ontleding der fuga van

Meyerbeer met de gevolgtrekking, dat zij niet deugde; het derde, des

Meisters Fuge, was een fuga door Vogler gecomponeerd op het thema van

M. — Weber was teleurgesteld, doch zijn leerling was opgetogen, vervaardigde

een nieuwe fuga, volgens de voorschriften van Vogler vervaardigd, en zond

die weder aan den abbé ter beoordeeling. Daarop antwoordde Vogler, dat

hij M. een schoone toekomst voorspelde ; dat hij hem als een zoon zou be-

handelen, indien hij naar Darmstadt wilde komen, om, zooals hij zeide, »zijn

dorst aan de bronnen van muzikale kennis" te laven.

Onder M.'s medeleerlingen bij Vogler behoorden Karl Maria von

Weber, diens broeder Gottfried en Gansbacher. Gedurende zijn

studietijd bij den muzikalen abbé schreef hij zijn eerste groote compositiën

:

de cantate Gott und die Natur, den 98steu Psalm en de opera Jepiha.

Eerstgenoemde werken werden 1811 te Berlijn ten gehoore gebracht, de opera

kwam te Munchen ter uitvoering, doch voldeed niet, evenmin als M.'s tweede

opera: Alimek^ 1814 te Stuttgart en 1815 te Praag vertoond. Te Weenen

maakte M. opgang als klavierspeler. Moscheles, die hem daar ter slede

hoorde spelen, verklaarde, dat M. tot de beste virtuozen van zijn tijd behoorde.

Doch de leerling van Vogler verlangde niet, de virtuozenloopbaan te ver-

volgen : zijn eenige wensch was, een groot componist te worden. Nadat hij

van Sa lier i de verzekering had ontvangen, dat hem als opera-componist niets

ontbrak, dan routine en kennis van de rnenschelijke stem, welke laatste

wetenschap, volgens Salieri, alleen in Italië te verkrijgen was, begaf hij

zich 1815 naar Venetië, waar hij zich ijveiig op de beoefening van den

Italiaanschen operastijl toelegde en de volgende opera's ten gehoore bracht:
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EomiUa e Constanza (Padua, 1815), Semiramide riconosciuta (Turijn, 1819),

Ediiardo e Cristina en Emma di Beshurgo (Venetië, 1820), Margharila d'

Anjou en VEsule di Granada (Milaan) en II Crociato in Egitto (Venetië,

1828). De onvoltooide opera Almansor had hij voor Rome bestemd.

De meeste dezer werken vonden in Italië een gunstig onthaal, minder

echter in Duitschland, waar men ontevreden was met de door M. ingeslagen

richting. Vooral Karl Maria vonV/eber zag met leedwezen, dat zijn

oude schoolkameraad een naschrijver van Rossini en andere Italiaansche

operacomponisten was geworden en trachtte hem te bewegen, niet op den

ingeslagen weg voort te gaan, maar zijn best te doen om oorspronkelijke,

Duilsche muziek te schrijven.

Van 1825 tot 1829 bleef M. te Berlijn, waar hij zich ijverig op de

beoefening der Fransche geschiedenis en Fransche kunst toelegde. Zijn voor

Bei'lijn gecomponeerde opera Bas Brandenburger Thor werd niet vertoond, en

het bleek hem weldra, dat Pruisens hoofdstad, waar S p o n t i n i destijds op

muzikaal gebied den scepter zwaaide, geen geschikte plaats voor zijn werk-

zaamheid was. Hij begaf zich daarom naar Parijs, waar hij van den toen-

maligen minister La Roch efoucau 1 d de opdracht ontving om een werk

voor de Groote Opera te componeeren. Dat werk was Robert Ie diahle, tekst

van Scribe en Germain Delavigne. Het werd 22 Nov, 1831 voor het

eerst vertoond en behaalde in het van de Romantiek vervulde Parijs een

ongehoord succes. Door deze opera was M. wereldberoemd geworden ; zij

werd op de lyrische tooneelen van geheel Europa en Amerika vertoond. Niet

minder groot was de bijval, dien een tweede, door M. in vereeniging met

Scribe vervaardigde opera, Les Hiigjienots, verwierf. Zij werd 21 Febr. 183,6

voor het eerst te Parijs en zes jaren later te Berlijn vertoond, waar zij zoo

groot succes had, -dat de koning van Pruisen daarin aanleiding vond, M. aan

zijn hof te verbinden : hij benoemde hem tot hofkapelmeester. Gedurende

zijn verblijf aldaar, vervaardigde M., behalve vele cantates en gelegenheids-

muziek, de opera Ein Feldlager in Schlesien, waarin Jenny Lind optrad,

die niet weinig tot het succes van dit werk bijdroeg. Onder de andere

belangrijke werken, die hij in dien tijd schreef, behooren: de ouverture voor

het drama Struensee, van zijn broeder Michael Beer; de Facheltanz^ bij

gelegenheid van het huwelijk van prinses Wilhelmina met den koning

van Beijeren uitgevoerd, de koren voor de Eumeniden van Aeschylos en

de muziek vooi' het feestspel La Festa nella corte di Ferrara.

Twee nieuwe opeiateksten had M. tijdens zijn verblijf te Berlijn van Scribe

ontvangen: V Africaine en Le Prophete. De uitvoering van eerstgenoemd werk

beleefde hij niet, Le Prophete werd 1849 in de Groote Opera te Parijs voor-

het eerst vertoond. Nadat hij van het aanvankelijk betwiste, naderhand
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onverdeelde succes van zijn werk getuige was geweest, keerde hij naar Berlijn

terug. Tegen het einde van 1851 werd hij ernstig ongesteld en was genood-

zaakt, rust te nemen. Den volgenden zomer ging hij naar Spa, waar hij

ook na dien tijd meermalen de baden gebruikte. Zijn laatste werken op

dramatisch gebied waren twee komische opera's : Z' Etoile du Nord, ontstaan

uit Das Feldlager in Soklesien^ en Le Pardon de Ploé'rmel. Een ander werk,

Goethé's Jugendzeit^ bleef onvoltooid. In zijn laatste levensdagen werkte hij

aan L'Afncaine. Hij begaf zich 1863 naar Parijs, ten einde de repetitiën

van dat werk bij te wonen; de eerste voorstelling echter beleefde hij niet:

hij stierf 2 Mei 186-4. Zijn lijk werd naar Berlijn overgebracht en daar ter

stede begraven.
^

Zie aangaande Meyerbeer's beteekenis in de muziekgeschiedenis het

artikel Opera.

Meyroos (Ge r rit Hendrik), organist en componist, geb. 1804 te

Alkmaar, was 1823—26 organist aan de Doopsgezinde gemeente aldaar,

1826—28 leeraar aan een school te Vollenhoven, en werd in laatstgenoemd

jaar tot organist aan de Hervormde kerk te Enkhui/ien benoemd, waar hij

ook directeur der 1778 gestichte vereeniging Musica ei Amicitia en leeraar

aan de muziekschool der Maatschappij tot bevordering der toon-

kunst werd. Van zijn compositieën zijn stukken voor viool, fluit en klavier

in druk verschenen.

Meyroos (H. A), violist en componist, zoon van den vorige, geb. 10 Febr.

1830 te Enkhuizen, ontving tot zijn vijftiende jaar onderricht van zijn vader,

zette 1845 zijn studiën onder leiding van J. B. van Bree te Amsterdam

voort en bezocht 1846—48 het conservatorium te Leipzig, waar David,

Gade, Hauptmann, Richter, Becker en Böhme zijn leermeesters

waren. In laatstgenoemd jaar in het vaderland teruggekeerd, bracht hij den

winter te Amsterdam door en liet zich als vioHst op een concert van Felix

Meritis aldaar hooren. Ook in andere plaatsen van ons land trad hij als

soUst op en speelde 1849 ook op een soiree ten hove. Een jaar later werd

hij organist aan de Groote Kerk te Hoorn en dirigeerde aldaar de zangver-

eeniging en de door hem opgerichte liedertafel Sappho. Tot Juni 1862 bleef

hij daar ter stede werkzaam, dirigeerde gedurende dien tijd twee provinciale

zangersfeesten en werd toen als opvolger van G. R. M a r x tot muziekdirecteur

te Arnhem benoemd, welke betrekking hij nog heden bekleedt. Als zoodanig

dirigeert hij de concerten der vereenigingen Caecilia en Euphonia en

het koor der Remonstr. gemeente; 1880 werd hij ook aangesteld tot direc-

teur der zangvereeniging Erato te Nijmegen en 1881 der zangvereeniging

Caecilia te Wageningen. In genoemde drie steden maakte hij zich voorts

ten opzichte der toonkunst verdienstelijk door het oprichten van muziekscholen,
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bepaaldelijk te Arnhem, ook door het dirigeeren van muziekfeesten van de

Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, van de A rn-

hemsche zangvereeniging en van de Nederlandsche Toonkun-

stenaarsvereeniging, van welke laatste hij bestuurder is. Op een

dezer muziekfeesten bracht hij — voor het eerst in Nederland — Die

Legende der heiligen Elisaheth, van Liszt, ten gehoore. Ook dirigeerde hij

meermalen de muziekfeesten van den Ned. Zangersbond en maakte bij

zangwedstrijden hier te lande vaak deel uit van de jury.

Als componist is M. door tal van werken bekend. Bij de feestviering van

Nederlands 300-jarige onafhankelijkheid werd hem eerst door de stad

Enkhuizen en later door de stad Alkmaar het componeeren eener feestcantate

opgedragen ; de eerste heet : EnTchuizen ontwaakt^ woorden van Dr. D. H a r t i n g

;

de tweede, Alkmaars Ontzei, woorden van Mr. J. E. Banck; laatstgenoemd

werk is o. a. ook op een muziekfeest te Ainhem ten gehoore gebracht.

Behalve deze compositiën zijn van M. in druk verschenen : Des Sangers

WiederJcehr en Morgenfrühe, voor gemengd koor en orkest
; „ O Welt, du

list so wunderschön'' en Aan de Phantasie, voor mannenkoor met orkest

(beiden op zangersfeesten uitgevoerd), en vele liederen, uitgegeven te Amster-

dam, Rotterdam, den Haag en Leipzig. Onder zijn ongedrukte werken

bevinden zich één symphonie, twee concertouvertures en een concert voor

viool,

Meysenheim (Comélie), zangeres, geb. te 's-Gravenhage, ging op vijf-

jarigen leeftijd naar Java, waar haar vader directeur van het telegraafkantoor

was geworden. Zij ontving het eerste onderricht in de muziek van haar

moeder en zong reeds op twaalfjarigen leeftijd op concerten te Djokjokarta en

Samarang. Toen haar vader wegens gezondheid met tweejarig verlof naar Europa

ging, zette zy te Brussel haar studiën in den zang voort, ging, nadat haar vader

naar Indië teruggekeerd was, met haar moeder naar Den Haag en kwam

als leerling aan de koninklijke muziekschool aldaar. Na een driejarig ver-

blijf in de residentie, en nadat zy zich in vele steden van ons land had laten

hooren, begaf zij zich 1871, daartoe in staat gesteld door een stipendium

van den koning, naar Weenen, waar zij haar studiën onder leiding van

Otto Dessoff voltooide. Een jaar later werd zij aan de koninklijke opera

te Munchen geëngageerd en bleef tot 1880 aan dien schouwburg verbonden,

In haar vrijen tijd maakte zij kunstreizen, liet zich in de voornaamste steden

van Duitschland hooren en trad 1875 en 1876 met groot succes in haar

vaderland op. Sedert 1879 is zij gehuwd met Heinrich Schübel, eersten

violoncellist te Karlsruhe,

Mézeray (Louis Charles Costard de), geb. 25 Nov. 1810 te Brunswijk,

uit Fransche ouders, kwam op jeugdigen leeftijd aan de Opera te Straatsburg,
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waar hij, nog geen 15 jaar oud, reeds als tweede orkestdirecteur werkzaam

was en o. a. zijn opera Le Cic'üien dirigeerde. Op zeventienjaiigen leeftijd

werd hij tweede orkestdirecteur te Luik en ging 1830 naar Den Haag als

kapelmeester aan den koninklijken schouwburg, aan welke betrekking een

inkomen van 6000 gulden verbonden was. Nadat hij daar ter stede zijn

opera Ouillaume de Nassau ten gehoore had gebracht, begaf hij zich naar

Parijs, waar hij bij Reicha nog les in het contrapunt nam. Nadat bijzijn

hoop om te Parijs bekend te worden verijdeld zag, begaf hij zich 1834 naar

Gent, en vervolgens naar Rouaan en naar Marseille, in alle welke steden

hij als orkestdirecteur werkzaam was. Te Bordeaux trad hij 1841 als zanger

op, en werd 1843 orkestdirecteur aan het Grand Thédtre aldaar, welken post

hij nog heden bekleedt. Hij stichtte daar ter stede de Société Sain te-Gécile

en deed veel tot bevordering der toonkunst.

M.'s drie dochters: Caroline, Cécile en Reine, zijn gunstig bekende

zangeressen. Cécile liet zich o. a. in de Opéra Gom i que te Parijs

met succes hooren.

mezza aria, Ital., met halve stem; ook: halt reciteerend te zingen.

ülezza manica, Ital., halve positie: de eerste verschuiving der linkerhand

op den toets der strijkinstrumenten.

JMezza voce, Ital., met halve stem te zingen of zacht te spelen.

Mezzo,-za, Ital., half.

Mezzo forte, Ital., half sterk.

llezzo piano, Ital , half zacht.

Mezzo SOprano, Ital., midden- of tweede sopraan, lusschen sopraan en

alt in, heeft gewoonlijk een omvang van a tot g^.

Mf., verkorting van Mezzo forte.

Mp., verkorting van Mezzo piano.

Mv. of Mzv., verkorting van Mezza voce.

Mi, Ital., Lat., Fr., derde lettergreep der solmisatie van Guido van Arezzo.

(Z. Solmisatie.)

Mi bémol, Fr. ; z. Es.

Mi bémol majeur, Fr.; z. Es groote terts.

Mi bémol mineur, Fr.; z. Es kleine terts.

Mi bimmolle maggiore en minore, Ital. ; z. Es groote en kleine terts.

Mi dièse, Fr.; Mi diesis, Ital; z. Eis.

Mi contra fa. In de middeneeuwsche muziek was het gebruik van den

Tritonus of de overmatige quart streng verboden, evenzoo dat van haar om-

keering, de Quinta f al sa of kleine quint. Beide intervallen komen voor,

wanneer F en B,, hetzij direkt, hetzij indirekt, met elkaar in verbinding

worden gebraclit. Nu was, volgens G u i d o 's stelsel van solmisatie, B, de
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derde toon van het Hexac hordon du rum, Mi genaamd; en i^, de vierde

toon van het Hexachordon naturale, droeg den naam Fa. De midden-

eeuwsche schrijvers drukten dientengevolge hun afkeer van de valsclie ver-

houding tusschen beide tonen uit door de woorden: 3Ii contra fa est dialohis

in musica. Toen de Hexachorden vervangen werden door een nieuw stelsel

van onveranderlijke solmisatie, behield F den naam Fa, doch Mi werd ver-

anderd in Si, zoodat van dien tijd af de spreuk aldus luidde: Si contra fa

est diabolus in musica. (Zie Solmisatie en Tritonus.)

Michael (T o bias), geb, 13 Juni 1592 te Dresden, waar zijn vader

kapelmeester was, studeerde te Wittenberg en te Leipzig in de theologie,

wijdde zich later geheel aan de muziek en werd 1631 kapelmeester in laatst-

genoemde stad, waar hij 26 Juni 1657 stierf. Hij heeft eenige kerkmuziek-

stukken gecomponeerd.

JHicheli (Romano), priester en componist, geb. 1575 te Piome, was een

leerling van Sovinio en Nanini en werd 1625 kapelmeester te Rome.

Hij behoorde tot de beste toonkunstenaars van zijn tijd. Van zijn compositiën

zijn in druk verschenen: Canoni musicali (1618, 1619, 1620); Compieta a

sei voci (Venetië, 1618); Madrigali a sei voci in canoni (Rome, 1621);

Salmi a 4 (Rome, 1638); Messe a quattro voci (Rome, 1650) en llesponsori

a cinque voci (1658). Ook gaf hij twee werkjes over muziek in het licht:

Musica vaga ed artijiciosa (Venetië, 1615) en Lettere ai musici della capella

di N. S. ed altri musici romani (Venetië, 1618).

llichl (Ferdinand), organist, violist en componist, geb. 1713 te Neumarkt,

was concertmeester van den hertog van Reieren en organist aan de Jezuïeten-

kerk te Munchen, waai' hij, 1753 stierf. Van hem zijn in druk verschenen

XII Symjilioniae trilus coticertantibus instrumentis (Augsburg, 1740).

Michl (Joseph Ildephons), violist en componist, geb. 1708 te Neumarkt,

was een leerling van Wagenseil. Hij was in dienst van den hertog van

Sulzbach, werd 1733 kapelmeester van den vorst van Tliurn en Taxis te

Regensburg en stierf in laatstgenoemde stad 1770. In een oogenblik van

zwaarmoedigheid verbrandde hij al zijn compositiën, met uitzondering van '\

zes vioolconcerten.

JMichl (Joseph), neef van den vorige, geb. 1745 te Neumarkt, ontving

zijn opleiding te Munchen en werd hofcomponist van den keurvorst van
jUj

Reieren. Na den dood van den keurvorst begaf hij zich in een klooster, en

nadat dit opgeheven was, vestigde hij zich te Neumarkt, waar hij 1810 stierf.

Onder zijn compositiën bevinden zich acht opera's, een oratorium en een tl

strijkquintet. J|

Michna (Adam von Oltrodowicz), organist en componist, geb. te Neuhaus

in Roheme, leefde omstreeks het midden der 17*^ eeuw. Van zijn compositiën
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zijn kerkmuziekstukken met Latijnschen en met Boheemschen tekst in druk

verschenen.

Middeustemmen, Ned. ; Mittelstimmen, Hoogd. ; de stemmen die zich

tusschen sopraan en bas bewegen, b v. alt, mezzo-sopraan, tenor. In

homophone muziekstukken dienen zij slechts tot vulstemmen, in polyphone,

bepaaldelijk in canon's en fuga's, hebhen zij even groote beteekenis als de

buitenstemmen.

Hiddenstuk (Hoogd.: MiiiELSTÜck), bij sommige blaasinstrumenten, zooals

fluiten, het bovenste, van toongaten voorziene stuk van het instrument.

MikSCh (Johannes Aloys), zanger en zangmeester, geb. 19 Juli 1765

te Georgenlhal in Bohème, ontving zijn opleiding te Dresden, waar hij 1783

met den titel van »Viceceremoiiiensanger" bij de katholieke hofmuziek werd

aangesteld. Nadat hij onderricht had genomen bij Vin een zo Caselii,

werd hij 1797 zanger aan de keurvorstelijke Italiaansche Opera, 1801 onder-

wijzer der kapelknapen en 1820, op aanbeveling van We her, koordirecteur

aan de Duitsche Opera. Hij werd 1831 op pensioen gesteld en stierf

24 Sept. 1845. Als zangmeester werd hij wereldbeioemd. Onder zijn leer-

lingen behoort Wilhelmine Schröder-Devrient. Als componist is

hij bekend door keikmuziek en eenige liederen.

Miknli (Karl), klavierspeler en componist, geb. 20 Oct. 1821 teCzernowic

in Bukowina, ontving te Parijs onderricht van C hop in en van Reber.

Ten gevolge van de Revolutie van 1848 verliet hij Frankrijk en keerde naar

zijn vaderland terug. Hij maakte kunstreizen door Oostenrijk en vestigde

; zich te Lemberg, waar hij nog heden als directeur van het conservatorium

werkzaam is.

_ Milanollo (gezusters Maria Teresa en Maria), vioolvirtuozen, geb., de

1- oudste 28 Aug. 1827, de jongste 19 Juni 1832 te Sevigliano bij Turijn,

f bereisden in de jaren 1839 tot 1846 als wonderkinderen bijna geheel Europa

en verwierven overal grooten bijval. Maria stierf reeds 21 Oct. 1848 te

Parijs, haar zuster maakte kunstreizen tot 1857 en trad toen in hel huwelijk

met een Fransch kapitein van de genie.

Milder-Hauptmann (Anna Pa ui in e), zangeres, geb. 13 Dec. 1785 te

Konslantinopel, waar haar vader bediende bij den Oostenrijkschen internuntius

baron Her bert was. Toen zij vijfjaar oud was, werd haar vader tolk van

prins Maurojeni te Bucharest; later ging zij met haar familie naar Weenen,

waar zü, volgens sommigen van Sigismond Ne uk o mm, volgens anderen

van Tomascelli en Salie ri, onderricht in den zang ontving. In het jaar

1803 betrad zij voor het eerst het tooneel en werd nog in hetzelfde jaar

aan het Kar n tn erth or-theater verbonden. Haar talent ontwikkelde zich

snel, en haar buitengewone gaven als dramatische zangeres kwamen het

II.

^

^8
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duidelijkst uit in de opera's van Gluck, als Aloeste en Iphigenie in Tauris,

die ter wille van haar weder op het leportoi re werden geplaatst. Napoleon,

die haar 1809 hoorde zingen, noodigde haar uit, naar Parijs te komen, doch

zij weigerde. In het jaar 1810 trad zij met den juwelier Hauptmann in

het huwelijk, maakte twee jaar later eenige kunstreizen door Duitschland en

werd 1815 aan de Opera te Berlijn verbonden, aan welk tooneel zij tot 1831

werkzaam bleef. Zij stiert 29 Mei 1838. Bekend is, dat zij bij de eerste

uitvoering van Beet hoven 's Fidelio (20 Nov. 1805) de rol van Leonore

vervulde.

Militaire muziek, krijgsmuziek of veldmuziek, was reeds bij de oude volken

in gebruik. De Hebreeërs hadden trompetten, waaiinede in den oorlog signalen

gegeven werden; vóór den veldslag lieten zij dikwerf door de Levieten hymnes

aanheffen, en na de overwinning weerklonken trompet, kinnor en nebel.

Ook de Egyptenaars hielden er militaire muziek op na, en bij de kroning van

Ptolemaeus Philadelphus speelde een muziekcorps van eenige honderd

man. In de krijgsmuziek der Grieken speelden vooral de lyra en de fluit

een groote rol, ook de trompet, doch deze minder dan bij de Romeinen, in

wier leger verschillende soorten van koperen instrumenten voorkwamen, als:

tuba, buccina, lituus en cornu. Ook van de slaginstrumenten, als:

trommels, pauken en klokjes (ti n ti n n abulae) werd bij de krijgsmuziek

der Ouden veel gebruik gemaakt. Van de militaire muziek uit de midden-

eeuwen is weinig bekend. Onder Ka rel den Groote werden de krijgs-

liederen, die de oude Germanen op het slagveld hadden gezongen, weder

ingevoerd, en nieuwe liederen vervaardigd. Bij sommige gelegenheden, o. a.

bij de kruistochten, werden de krijgsliederen door godsdienstige gezangen af-

gewisseld. Sterkklinkende instrumenten waren bij het leger in gebruik, en

de trompet was het signaalinstrument bij uitnemendheid ; later, omstreeks de

16e eeuw, werd ook aan de trommel een groote rol toevertrouwd. In de

Orchésographie van Thoinot-Arbeau (1589) wordt o. a. gezegd: ))Les

Instruments servans a la marche guerrière sont les buccines et trompettes,

litues et clerons, cors et cojnets, tibie.", fifies, arigots (fluiten), tambours et

autres semblables, mesmement lesdicts tambouis." De hobo, later een der

voornaamste instrumenten in de militaire muziek, was destijds daarbij nog

niet in gebruik, maar werd bijna uitsluitend bij landelijke feesten aangewend

;

eerst eenige jaren vóór de regeering van Lodewijk XIV weid hij by

het Fransche leger ingevoerd. In Duitschland werden de eejste volledige

muziekcorpsen in de eerste jaten van den dertigjarigen oorlog gevormd. Bij

de reeds gebruikelijke blaasinstrumenten, als: trompetten, cornetten, bazuinen,

fluiten, pauken, trommels en bekkens, werden hobo's, fagotten en eindelijk,

in het begin der 18e eeuw, ook clarinetten gevoegd. De hobo vervulde in
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die dagen in de militaire muziek de rol, die heden aan de clarinel is opge-

dragen: hij was het voornaamste instrument; dientengevolge werd het muziek-

corps gewoonlijk hoboïsten-corps genoemd, en de naam hoboïst bleef tot onze

dagen in gebruik voor de leden van dat corps. De meeste Europeesche

volken hervormden, de een vroeger de ander later, hun militaire muziek

naar het voorbeeld der Duitschers. Naarmate de Turken met de Europeesche

volken in aanraking kwamen, werd ook hun krijgsmuziek een voorwerp van

aandacht, en voornamelijk hun slaginstrumenten werden bij de militaire muziek

van vele landen ingevoerd. (Z. Janitsarenmuziek.) In Rusland werd in het

midden der vorige eeuw de Russischen hoorn (z. dit) uitgevonden en bg

sommige regimenten in gebruik gebiacht. Rij sommige regimenten der En-

gelsche militaire muziek vindt men nog heden den doedelzak, het gelief koosde

instrument der Schotten. Het was door de tonen van dit instrument, dat

1760 in den slag van Quebec de vluchtende Hooglanders tot staan werden

gebracht. Sedert het einde der i8e eeuw nam de militaire muziek meer en meer

in belangrijkheid toe. De uitvindingen en verbeteringen op het gebied van

den inslrumentenbouw kwamen haar natuurlijk ten goede, en in onze dagen

bezitten Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Nederland, Relgië en

andere Europeesche landen uitstekende muziekcorpsen. Een bijzonder goeden

naam, ook in het buitenland, heeft onze stafmuziek van het regiment Grenadiers

en Jagers, die, ofschoon niet zoo sterk bezet als de gi'oote Russische en

Oostenrijksche muziekcorpsen, niettemin tot de best georganiseerde behoort

en onder Duncklers leiding groeten roem verwierf.

Miller (.lulius), zanger en componist, geb. 1782 te Dresden, bezat als

kind een zoo schoone sopi-aanstem, dat hij 179-4 mede naar Praag genomen

werd om bij 's keizers kroning mede te zingen. Rehalve in den zang ontving

hij onderricht in het vioolspel en liet zich 4799 te Halle als violist hooren.

Van daar begaf hij zich naar Amsterdam, waar hij als Tamino in Die

Zauberflöte optrad, en leidde vervolgens als zanger een zwervend leven, liet

zich te Flensburg, Sleeswijk, Hamburg, Breslau, Weenen, Leipzig, Dessau en

in andere steden hooren en verwierf overal veel bijval. Omstreeks het jaar

4802 was hij ook als componist opgetreden, en wel met de opera Der

Freihrief, die, evenals een later werk van liem, Der Kosakenofficier op ver-

schillende Duitsche tooneelen vertoond werd. Op aanraden van Kotzebue

begaf hij zich 1813 naar Koningsbergen, aan den schouwburg van welke

stad hij tot 4816 verbonden bleef, en waar hij de opera's Die Alpen/uitte

en Herrmann und T/msnelde, tekst van Kotzebue, componeerde. Vervolgens

hervatte hij zijn zwerftochten, zong Ie Berlijn, Frankfort a. d. M
,
Darmstadt,

Hanover, en kwam 4820 weder te Amsterdam, waar hij zijn opera Merope

ten gehoore bracht en waar hij in later jaren nogmaals terugkwam. Nadat

38*
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hij 1827 Parijs en Brussel bezoclit en vervolgens te Riy^a, Petersburg, Moskou,

Lubeck en Hamburg gezongen had, vestigde hij zich als zangmeester te Berlijn

en werd later directeur van den schouwburg te Dessau. Hij stierf in kom-

mervolle omstandigheden 7 April 1851 te Charlottenburg bij Berlijn. —
Behalve de reeds genoemde compositiën zijn van M. bekend : de opera's

Jiilie ofler der Blumentopf, Das zurückgegehene Bouqet en Michel und Hannchen ;

voorts Missen voor mannenstemmen met orgelbegeleiding en vele zangstukken

voor één of meer stemmen.

Stiller (Edward), organist en componist, geb. 1731 te Norwich, was

een leerling van Burney. Hij promoveerde 1785 aan de universiteit te

Gambridge tot doctor in de muziek en stierf 12 Sept. 1807 te Doncaster,

waar hij sedert 1756 organist was.

llillico (G i u s e p p e), zanger en componist, geb. 1 739 te Terlizzi (Poviglio)

in Modena. Gluck, die hem in Italië hoorde, noemde hem een der beste

sopranen van zijn tijd, en toen M. 1772 Weenen bezocht en aan het hof-

theater verbonden werd, koos Gluck hem lot zangmeester voor zijn nicht.

M. zong 1744 te Londen, vei'volgens te Berlijn, en keerde 1778 naar Italië

terug, waar hij bij de muziek van den koning van Napels werd aangesteld.

Zijn compositiën, waaronder opera's en cantates, zijn bij Fétis [Biogr. et

Bihliogr. nniv.) vermeld.

Sfilton (John), vader van den beroemden dichter, gest. 1647 op hoogen

leeftijd, behoorde tot de beste componisten van zijn tijd. Men kent van hem

een zesstemmig madrigaal : Fayres Oriana in the morne (opgenomen in de

verzameling The Triumpkes of Oriana, 1601), vier motetten (in Leighton's

Teares of Lam.entations, 1614) en vele gezangen, o. a. York en Norwich

(in Raven er oft 's Whole Boohe of Fsalmes, 1621); ook heeft hij een

In Nomine voor 40 stemmen gecomponeerd. Zijn muzikaal talent werd

verheerlijkt in het gedicht van zijn zoon T>Ad Patrem.'^

Mineur, Fr., klein; in het bijzonder: kleine terts; Mode mineur ::r

kleine terts-toonsoort. (Z. Toonsoort.)

Miog'Otti (Regina), zangeres, geb. 1728 te Napels. Haar familienaam

was Valentini. Met haar vadei', officier in Oostenrijkschen dienst, ging

zij op zeer jeugdigen leeftijd naar Glatz in Silezië, en kwam na diens dood

in het Urselina-klooster aldaar, waar zij het eerste onderricht in den zang

ontving. Op veertienjaiigen leeftijd keeide zij naar haar moedeis huis terug,

doch bleef daar niet lang, en trad in het huwelijk met den ouden Venetiaan

Mingotti, die directeur van de opera te Diesden was, en op wiens verzoek

het hof de jeugdige zangeres bij Porpora liet studeeren. Nadat zij haar

studiën voltooid had, zong zij korten tijd aan de Opera in laatstgenoemde

stad en wekte leeds toen de ijverzucht der beroemde zangeres Fauslina
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Ha SS e op. Vervolgens be^af zij zich naar Italië en behaalde vooral te Napels,

j. waar zij in Galuppi's 0[^evix L' Olimpiade optrad, groot succes. Ook in Spanje,

Frankrijk en Engeland vierde zij groote triomfen. Dresden echter, waarheen

zij telkens terugkeerde, beschouwde zij als haar lievelingsverblijf. Tot aan

den dood van den keurvorst Augustus (1772) had zij daar ter stede haar

domicilie en vestigde zich vervolgens te Munchen, waar zij van haar spaar-

penningen leefde. Zij was zeer muzikaal en sprak gemakkelijk vreemde

talen. In het jaar 1787 ging zij te Neuburg aan de Donau wonen en stierf

aldaar 1807. Een portret van haai-, door Mengs, bevindt zich in de

Dresdener Gallerie.

Mnima, Lat., Ital, ; in de oude kerkmuziek een noot, die in duur gelijk

was aan de helft van een semibreve (z. dit en notenschrift).

Mianezang' en JMinnezang'ers, Ned. ; Minnezang en MiNNEsaNGER,

Hoogd. — Uit de middeneeuwen is een soort van liederen tot ons gekomen,

die vaa het midden der 12e tot het begin der 14e eeuw op de burchten der

ridders en aan de hoven van wereldlijke en geestelijke vorsten gezongen werd.

Deze liederen waren meestal door ridders vervaardigd en hadden in den regel

de Liefde tot onderwerp; vandaar het woord minnezang.

Men neemt aan, dat de ridderlijke minnezang in zuidelijk Fi-ankrijk, in

Provence, ontstaan is; dit is ook de meening van Uhland, die in zijn

gedicht Rudello zegt

:

In den ïhalen der Proveuce

Ist der Minuesang entsprossen.

Kind des Frühlings uud der Minne,

Holder, inniger Genossen.

Omstreeks het midden der l'ie eeuw was de minnezang ook reeds in

andere gedeelten van Frankrijk, in Vlaanderen en in Oostenrijk bekend, eerst

op het laatst dier eeuw in Duitschland.

De geschiedenis der ontwikkeling van den mimiezang behoort in een lexicon

der dichtkunst thuis.

De vorm der minneliederen was bij verschillende volken anders. De melo-

dieën der liederen waren nu eens door den dichter zelven vervaardigd, dan eens

door den minstreel er bijgevoegd. Vele dezer melodieën waren aan de kerk-

muziek ontleend, en daar deze in Frankrijk levendiger en rhylhmisch rijker

dan in Duitschland was, kon zij in eerstgenoemd land gemakkelijker in ver-

band met de wereldsche liederen gebi'acht worden.

Sommige minnezangers begeleidden zelven hun zangen 0[) de harp of op de

vedel, andere hadden daartoe speellieden (z. ménestrels) in liun dienst.

Met het verval van den ridderstand en het verrijzen der steden ging de

minnezang over in den meesterzang (z. meesterzangers).

Minoja (Ambrogio), componist, geb. 21 Ocl. 1752 te Ospidaletlo in de
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provincie Lodi, studeerde het contrapunt onder leiding van Sa la te Napels,

volgde 1772 Lampugnani op als accompagnateur aan het Scala-tooneel te

Milaan en werd, nadat hij eenigen tijd te Rome vertoefd had, kapelmeester

aan de keik der Patres della Scala te Milaan, later ook directeur van

het conservatorium aldaar. Men kent van hem de opera's Tito nelle Gallie

en Zenobïa ; een Veni Creator en een Te Deum, bij gelegenheid van Napo-

leons kroning tot koning van Italië uitgevoerd; voorts vele cantates en een

theoretisch werk: Lettere sopra il canto {MW-Adin, 1812). Hij stierf 3 Aug. 1825.

Slinore, Ital., klein, kleine terts. (Z. Toonsoort.)

Mmuetto, Ital. ; z. Menuet.

ÜÜremont (Claude August in), violenmaker, geb. 1827 te Mirecourt,

kwam 1844 te Parijs, leefde 1852-61 te Nieuw-York en keerde in laatst-

genoemd jaar naar Parijs terug. Hij maakte vele goede kopieën van Stradi-

varius- en Gua r ner i us-violen en vervaardigde ook een viool met twee

stapels.

Miry, componist en leeraar aan het conservatorium te Gent, aldaar geb.

14 Aug. 1823, ontving, nadat hij zijn eerste studiën in de muziek tehuis had

gemaakt, van de gemeente een som tot het maken van een studiereis naar

Parijs, waar hij twee jaren doorbracht. Na zijn terugkomst in het vaderland,

droeg hij der stad Gent uit dankbaarheid een symphonie op, nam nog eeaig

onderricht bij Gevaert en was korten tijd als kapelmeester aan een schouw-

buig werkzaam, totdat hij 1857 aan het conservatorium beroepen werd. Onder

zijn vele werken bevinden zich eenige Vlaamsche Opera's, als: Brigitta {\'6¥1),

Maria van Bourgondië (1866), Frans Ackermanu (1867) en De Dichter en

zijn Droombeeld (1867); van laatstgenoemd werk heeft Conscience den

tekst geschreven. Ook eenige Fransche opera's heeft hij vervaardigd, alsmede

vele mannenkoren en schoolgezangen.

Miserere, eeiste woord van den vijftigsten psalm : ^Miserere mei, Deus''

(ïOntferm U mijner, o God!"), die als boet- en smeekgebed in het Officium

der R. C. kerk is opgenomen. De grootste kerkcomponisten, o. a. Allegri,

Lassus, Pales trina, hebben dezen psalm op muziek gezet. Vooral het

Miserere van Allegri is beroemd, dat jaarlijks op Goeden Vrijdag in de

Sixtijnsche Kapel ten gehoore wordt gebracht.

Slisoil (L u i s), Spaansch componist en fluitist, geb. te Rarcelona in het

begin der 18^ eeuw, weid 1748 lid der koninklijke kapel te Madrid, waar

hij 13 Febr. 1706 stierf. Hij heeft \e\e Zarzuela's e'ei Tonadilla's (dramatische

zangen) geschreven.

Hfissa. Lat. ; Messa, Ital. ; Messe, Fr., Hoogd. ; Mass, Eng. ; Mis, Ned.

;

dat gedeelte van de R. K. godsdienstoefening, waarbij het offer van Christus

symbolisch wordt voorgesteld. Het woord is ontleend aan het formulier
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»/f^(?, missa est", dat wederom een verkorting is van tlte^ missa eat contio"

(»Gaat, de vergadering is ontslagen"), welke woorden de priester aan het

einde der Mis spreekt.

Er bestaan verschillende soorten van Missen, wier verklaring men hier-

onder vindt.

In de muzikale wereld verstaat men onder Mis of Muziekmis de reeks

gezangen, welke gedurende bedoelde godsdienstoefening door het koor ten

gehoore wordt gebracht, te weten: Introïtus^ Kyrie eleison^ Gloria in excelsis.

Credo., Sancfus, Benedictus en Agnus Dei. (Z. deze woorden.)

Missa brevis, Lat., korte Mis, d. w. z. een, waarin geen Credo voorkomt.

Missa pro defunctis, Ital., Mis voor de overledenen, veelal Mequiem (z. dit)

genoemd, naai' de woorden Requiem aeternam dona eis., I)omi?ie, waarmede

zij aanvangt.

Missa in musica, Lat., een door instrumenten begeleide muziekmis, in

tegenstelling van 3Iissa a cappella, waaionder men een uitsluitend voor zang

geschreven Mis verstaat.

Missa SOlemniS, Lat., de plechtige Hoogmis, waarbij, behalve de gewone

gezangen, OJ'erlorimn, O salutaris hostia en Bomine salvum fac regem ge-

zongen worden.

Missale, Lat., Misboek, de verzameling Misformulieren voor het geheele

jaar benevens de gezangen voor den dienstdoenden priester. Missale Romanum

noemt men het door het concilie van Trente 1570 vastgestelde Misboek, dat

voor de geheele R. C. kerk gold, uitgezonderd voor die diocesen, waarin

gedurende 200 achtereenvolgende jaren een ander in gebruik was geweest.

Mittelstimmen, Hoogd., middenstemmen (z. dil).

Mitterwurzer (Anton), zanger, geb. 12 April 1818 te Sterzing in Tyrol,

kwam op jeugdigen leeftijd te Weenen, waar hij koorknaap aan de Stephanus

kerk werd en onderricht in den zang en in het vioolspel ontving van zijn

oom Gansbacher. Naar Tyrol teruggekeerd, liet hij zich te Innsbruck

hooren in Das NaoUlager von Granada. Vervolgens begaf hij zich naar

Duitschland, en, nadat hij eenige kunstreizen gemaakt had, werd hij 1830

aan de hofopera te Üresden verbonden. Tot 1870 bleef hij aan dat theater

werkzaam,- werd toen op pensioen gesteld en stierf 2 April 18/6 te Döbhng

bij Weenen. Hij behoorde tot de beste Duitsche barytons der 19e eeuw.

Vooral in de werken van Wagner was hij uitstekend. Bij gelegenheid der

eerste voorstelling van Trisian und holde te Munchen (1864) zong hij de

partij van Kurwenal, en toen 1869 te Dresden de opera Die Meisiersiuger

von Nürnberg vertoond werd, die van Hans Sachs.

MitZler von Kolof (L o r e n /. C h r i s t o p h), geleerde, geb. 25 Juli 1711

te Vettelsheim in Anspach, gest. 1778 te Warschau, is op muzikaal gebied
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bekend als schrijver van eenige werken : Dlssertatio quod musica scientia sit

et pars eruditionis pkilosophiae (ilSA)^ Musikalische BibliotheJc, oder gründliche

Nachricht, tiehst unparteïschem ürtheil von musikalischen Schriften und

Büchern (3 deelen), Anfangsgründe des Generalhasses (1739) en Musikalischer

Staarstecher (1740). Ook gaf hij een vertaling van de Gradus ad parnassum

van Fux in het hcht (1754). Met graaf Lucchesini en kapelmeester

Bümler richtte hij 1738 een genootschap voor muziekwetenschap op, dat

Handel, Bach en Graun onder zijn leden telde.

Mixoldiysch, bij de Grieken de octaafopvolging B-b (z. Grieksche muziek).

In het systeem der kerktoonsoorten (z. dit) de zevende toon '. g a i c d e f g.

Mixtuur, een gemengde orgelstem, ook miscella (van mis eer e, mengen)

genaamd.

Deze stem is naar bepaalde gegevens samengesteld, die door de mensuur

van het op de windlade geplaatste principaalwerk worden bepaald. Naar de

grootte en het aantal stemmen van een orgel wordt de mixtuur uit koren

van 3-8 of meer sterk samengesteld. De quantifeit eener mixtuur 3-sterk

is li en 2 voet; van 4-sterk, 1, l^., 2, 2| voet; van 5-sterk, i, |, 1, 1|

en 2 voet. In oude orgels worden zelfs 10-12, ja zelfs 16-sterke mixturen

gevonden in manuaal en pedaal; zij worden dan ook groot- mixtuur

geheeten. Zulk een mixtuur is zeer ondoelmatig, omdat zij de waarde der

andeie stemmen benadeelt en den klank van het orgel te schel maakt. Men

maakt de mixtuur tegenwoordig veel minder sterk. Een goede mixtuur is

echter van groot nut, daar zij de volheid en kracht van het orgel vermeerdert,

IMockwitz (Friedrich), geb. 5 Maart 1785 te Lauterbach bij Stolpen,

studeerde aanvankelijk in de Rechten, doch wijdde zich later geheel aan de

muziek en vestigde zich als muziekonderwijzer te Diesden, waar hij 1749

stierf. Hij is voornamelijk bekend wegens zijn klavierarrangementen der

symphonieën en quartetten van Haydn, Mozart en Beethoven.

Mode (majeur en mineur), Fr., toonsoort.

Moderato, Ital
,

gematigd, bedaard, matig van beweging, het midden

houdende tusschen Andante en Allegretto. Het woord komt ook voor

in vereeniging met andere tempo-benamingen, b. v. : Allegro moderato,

matig snel, Andante moderato, matig langzaam.

Moderne (Jacques), Fransch toonkunstenaar uit de 16e eeuw, wegens

zijn lengte ))Grand Jacques" genoemd, was kapelmeester te Lyon, waar hij

ook een notendrukkerij had. Men kent van hem Chansons frangaises a quaire

pariïes en Motets a cinq et six voix lib 3. Zijn oudst bekende werken dragen

het jaartal 1532.

Modulatie, Ned.; Modulation, Fr., Hoogd., Eng.; de overgang van de

eene toonsooit naar de andere.
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In de leer der modulatie is elk accoord de vertegenwoordiger eener toon-

soort. Het kenmeikend accoord eener toonsoort is het dominant-septime-

accoord, dat slechts aan ééne groote of kleine-terts-toonsoort behoort. Zoo is

b. V. het dorninant-sepliip^e-accoord van C groote of kleine terts g b d f,

van B groote of kleine terts a cis e g, enz. De kunst der modulatie bestaat

derhalve hierin, dat men het dominant-septime-accoord der nieuwe toonsoort

in de harmonie brenge. Er zijn evenwel nog andere middelen om te modu-

leeren, nl. het kleine septime-accoord, het groote en kleine none-accoord, het

verminderde septime-accoord en de verminderde drieklank, benevens de om-

keeringen dezer accooiden. De hoofdregel bij de modulatie is, dat de intrede

van het overgangsaccoord door een gemeenschappelijk en toon met het voiige

accoord voorbereid moet zijn. Zoo zal b. v. de modulatie van C naar B en

van C naar Des door middel van het dominant-septime-accoord op de volgende

Door middel van het groote none-accoord moduleeit men, b. v. van G naar

F, of van 5 naar (7, aldus:
p
/W—

S

^^-^

—

"—3~tt~~^^ _!L^z::j: ^— \

Door middel van het kleine septime-accoord, b. v. van C naar A

:

1 ' I

(Dit en het groote none accoord woidt slechts in toonsooiten der groote

terts opgelost.) Door middel van het kleine none-accoord, b. v. van Jnaarc:

(Dit accoord, dat tot de kleine terts-toonsoort behooit, wordt ook in de

toonsoort der groote terts opgelost.)

Door middel van het verminderd septime-accoord, b. v. van C naar D:

Door middel van den verminderden drieklank, b. v. van Bes naar C:
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Een uitzondering van den regel, dat het intreden van het dissoneerende

ovei'gangsaccoord door een gemeenschappelyken toon met het voorgaande

accoord verbonden moet zijn, vindt men bij overgangen naar een verwante

of een parallele toonsoort, b. v. van C naar (?, F en a. In vele compositiën

van den laatsten lijd komen nog meer afwijkingen van dien regel voor.

Nog een middel van modulatie vindt men in de bedriegelijke oplossingen

der dissoneerende overgangsaccoorden. Over dit middel handelt het artikel

Trugfortschreitung, Trugschluss.

ÜÖhring^ (Ferdinand), geb. 18 Jan. 1816 te Altruppin, werd 1840

organist en muziekdirecteur te Saarbrücken en keerde 1845, nadat hij een

jaar vroeger tot koninklijk muziekdiiecteur was aangesteld, naai" zijn vaderstad

terug. Van zijn compositiën zijn vooral de mannenkoren gunstig bekend.

Mol (Dirk de), orgelmaker in de Nederlanden, herstelde 1563 het orgel

te Bergen-op-Zoom.

Mol (Frans Marie de), organist en componist, geb. 3 Maart 1844 te

Brussel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire aldaar, behaalde prijzen

in het orgelspel en in de compositie en werd te Marseille organist aan de kerk

Sai n t- C ha r les. Daar ter stede werd hy 1872 tot orkestdirecteur der

Sociëtés des concerts po pulair es en 1875 tot leeraar aan het conser-

vatoire benoemd. In het jaar 1876 keerde hij naar Brussel terug, waar hij

orkestdirecteur aan den Vlaainschen schouwburg werd. Onder zijn compositiën

bevinden zich ouvertures, stukken voor viool, motetten en kamermuziek.

Mol (Peter de), componist en violoncellist, neef van den vorige, ontving

zijn opleiding in zijn geboortestad Brussel en behaalde 1853 met zijn cantate

Ie Dender Jour cV Herculanum. den j) prijs van Bome." Nadat hij een reis

door Frankrijk en Duitschland had gemaakt, vestigde hij zich te Besancon,

waar hij solo-violoncellisi aan den schouwburg en leeraar aan de muziekschool

werd; deze betrekkingen bekleedde hij tot omstreeks 1867 en keerde ver-

volgens naar België terug. Van zijn compositiën zijn te Brussel ten gehoore

gebracht : het oratoiium Les Chréüens m irtyrs en de opera Quentin Metsijs

(1877). Ook heeft hij een Te Deum, een Mis en andere compositiën geschreven.

Mol (Willem de), componist en organist, bioeder van Frans Marie

de Mol, geb. 1 Maart 1846 te Brussel, ontving zijn opleiding aan het con-

servatoire aldaai-, werd op zeventienjarigen leeftijd organist aan de kerk

Saint-Roch te Brussel en behaalde 1871 den piijs van Bome. Op reis

naar Italië werd hij door een ziekte aangetast en stieif te Marseille. Onder

zijn compositiën bevinden zich twee cantates : Leoenstijden en De laatste

zonnestraal^ waaivan fragmenten te Marseille ten gehoore zijn gebracht. Fenige

gedeelten van zijn symphonie La Guerre zijn te Marseille op een der concerts

populaires uitgevoerd. Zijn meesl bekende werken zijn de liedereu Ik
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hen een lied en Lentelied, uitgegeven door het Willemsfonds te Gent.

Aloliqne (Wilhelm Bern hard), vioolvirtuoos, geb. 7 Oct. 1803 te

Neurenberg, ontving van zijn vader, stadsinuzikant aldaar, onderricht op ver-

schillende instrumenten, docii gaf de voorkeur aan de viool en legde zich

met bijzonderen ijver op de beoefening van dat instrument toe. Spohr

verhaalt in zijn autobiographie, dat hij bij zijn verblijf te Neurenberg, 1815,

den knaap eenige lessen gaf. Later ging M o 1 i q u e naar Munchen en

studeerde aldaar twee jaar onder leiding van Rovelli. Van Munchen uit

maakte hij verschillende reizen door Duitschland en werd 1826 diiecteur

der koninklijke kapel te Stultgart, welken post hij tot 1849 bekleedde. In

laatstgenoemd jaar begaf hij zich naar Engeland, waar hij als solo- en quartet-

speler grooten bijval verwierf. Tot 1866 bleef hij te Londen, keerde toen

naar Stüttgart terug, kocht een villa te Gannstadt en stierf aldaar 10 Mei

1869. Zoowel wat zijn spel als wat zijn cornpositiën betreft, behoorde M,,

evenals Spohr, tot de degelykste Duitsche vioolvirtuozen dezer eeuw. Zijn

voornaamste werken zijn: 5 vioolconcerten, 6 strijkquartelten, een klavier-

trio, een symphonie, 2 Missen en een oratorium, getiteld Abraham en 1860

te Norwich uitgevoerd

MoU, MoUtonart, Hoogd., kleine-terts-toon.soorl (z. Toonsoort).

Hollenhauer (Heinrich), violoncellist, geb. 10 Sept. 1825 te Erfurt,

maakte reeds als kind met zijn broeders Friedrich, violist (geb. 1818),

en Eduard, mede violist (geb. 1827), kunstreizen door Duitschland. Hij

werd 1853 aan de koninklijke kapel te Stockholm verbonden, begaf zich

1856 naar Nieuw-York en vond bij het publiek aldaar een zoo gunstig ont-

haal, dat hij besloot in de Nieuwe Wereld te blijven. Hij maakte vele

reizen door de Vereenigde Staten en vestigde zich 1867 te Biooklyn, waar

hij een muziekschool oprichtte en kamermuziekuilvoeringen gaf.

MoltO, Ital., zeer; b. V. Molto allegro, zeer snel; Molto crescendo,

zeer toenemend; Molto accelerando, zeer verhaastend.

Mombelli (Dominico), zanger, geb. 17 Febr. 1751 te Villanova bij

Vercelli, werd 1775 organist te Grescentino, trad vervolgens in zijn geboorte-

stad en later te Paruia, Bologna, Rome en Napels als zanger op en weid

1800 aan de opera te Madrid als eerste tenor geëngageerd. Later zong hij

te VVeenen, en nog in het jaar 1812, bij gelegenheid van het debuut zijner

dochter Est her en- A nette in de opera Demeirïo e Pohbio, trad hij als

zanger op. Hij stierf 15 Maart 1835 te Bologna. Hij heeft eenige cornpo-

sitiën vervaardigd, als: kerkmuziek, opera's en aria's. — Zijn dochter Est her,

geb. 1794 te Napels, zong 182o te Parijs en verliet 1827 als gravin Gritti

hettooneel. Zijn zoon Alexander is leeraar aan het Lyceum te Bologna.

Monasterio (Jesus), Spaansch viühst, geb. 31 Maart 1836 te Potes in

i'
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de provincie Santander, liet zich reeds op negenjarigen leeftijd in zijn ge-

boortestad als solist hooren, kwam 1849 te Biussel en bleef aldaar gedurende

driejaren bij de Bériot in de leer. Hij maakte kunstreizen dooi' Frankrijk,

België en Duitschland en vestigde zich vervolgens te Madrid, waar hij leeraar

aan het conservatorium en solo-violist aan de koninklijke kapel werd. Ook
|

gaf hij daar ter stede quartetuitvoeringen.

Moncoiltean (Pierre Frangois), organist, blindgeboren 3 Jan. 1805

te Ville-Juif, werd 1825 organist aan de St. Germain des Prés te Parijs

en was daar ter stede als een der beste meesteis in het orgelspel bekend.

Hij heeft eenige theoietische werken, als: Traite (Vharmonie. Traite du

contrepoint, Explicaiion des accordi en Mamiel de transposition^ in het licht

gegeven.

Mondg^at, Ned.; Mundloch, Hoogd.; Bouche, Fr.; het gat in het kopstuk

der fluit.

Mondharmonica (Lat.: Aura), een soort van mondtrom met 4 lot 10

toongaten, in welke zich diatonisch gestemde stalen pennetjes of tongetjes

bevinden, die door blazen en zuigen in trilling gebracht worden.

MondoDVilIe (Jean Joseph Cassanea de), violist en componist, geb.

24 Dec. 1811 te Narbonne, was korten tijd orkestdirecteur 1e IVyssel en ging

vervolgens naar Parijs, waar hij als violist grooten opgang maakte. Als

componist is zijn naam voornamelijk bekend gebleven, doordien hij in den

strijd tusschen Fransche en Italiaansche opera-componisten, in den zoogenaamden

Guerre des Bouffons, de vertegenwoordiger der Fransche school was,

die door de markiezin de Pompadour weid geprotegeerd. Van zijn

opera's: Titon et V Aurore, Daphiis et Alcimadura e. a., die destijds groot

succes hadden, is geen enkele meer bekend. — Hij stierf 8 pet. 1773.

Moudstuk, Ned. ; Mundstück, Hoogd. ; Bocal, Fr. ; dat gedeelte van een

blaasinstrument, door hetwelk of door middel van hetwelk de lucht in het

instrument geblazen en de toon voortgebracht, het instrument in trilling

wordt gebracht; in 't bijzonder het uit koper, zilver, hoorn, ivoor of ebbenhout

vervaardigde ketelvormige deel der blaasinstrumenten, dat te dien einde aan

den mond wordt gezet, zoo als bij de trompet, den hoorn, de bazuin, de

cornet enz. Alle anders gevormde mondstukken, zoo als die van clarinet, hobo

en dergelijke instrumenten, hebben een bijzonderen naam.

Slondtrom, Ned.; Maultrommel of Brummeisen, Hoogd.; Guimbarde,

Fr.; een klein instrument van ijzer, in den vorm eener lyra met een dunne

ijzeren tong, die, door den vinger in beweging gebracht, door den adem der

mondholte lot hel voortbrengen van tonen gedwongen wordt. Nog in den

aanvang dezer eeuw waren virtuozen op dit instrument niet zeldzaam.

Ittoilferrato (P. N.), gest. 23 April 1685, was sedert 1676 kapelnuester



605

aan <Je St. Marcuskerk te Venetië. Zijn kerkmuziekstukken behooien tol de

beste van zijn tijd. Zij zijn te Venetië in druk verschenen. —
Moninsko (Stanislaus), componist, geb. 5 Mei 1819 in Litthauen in

een dorpje bij Minks, ontvint? onderricht van Aug. Freyer te Warschau

en 1837 van Run gen hagen te Berlijn. Zijn opera Halka werd 1858 Ie

Warschau vertoond, en liij in dat jaar tot kapelmeester aldaar benoemd.

Andere opera's van hem zijn Die Grafin en Der Paria. Hij stierf 1872.

Sonk (Edwin George), organist en componist, geb. 13 Dec. 1819

te Frome in Somerset (Engeland), bekleedde op verschillende plaatsen in

zijn vaderland de betrekking van organist, vestigde zich 1847 te Oxford en

werd aldaar een jaar later tot baccalaureus, 1856 tot doctor in de muziek

benoemd. In het jaar 1859 volgde hij Dr. Camidge op als organist aan

de kathedraal te York. Vele Anthems en andere kerkmuziekstukken zijn

van hem in druk verschenen.

Slonk (William Henry), geb. 1823 te Londen, werd 1847 directeur

en 18-49 organist van King's College aldaar. Met John Hullah was

hij werkzaam tot bevordering van den zang en volgde hem 1874 op als

zangmeester aan genoemd collegie, nadat hg vooraf leeraar aan verschillende

scholen was geweest. Hij heeft vele werken over muziek geschreven en

behoort tot de redacteurs van The Parish Choir en Hymns Ancieni and Modern.

mioiinet (.Tean), geb. te Lyon, kwam op vijftienjarigen leeftijd te Parijs,

waar hij door de hertogin de Berry beschermd werd. Hij verkreeg 1743

het privilegie der Opéra Comique, werd 1745 directeur van de opera

te Lyon en 1748 van den Franschen schouwburg te Londen. Van 1743—58

was hij wederom directeur der Opéra Comique te Parys, waar hij 1785

vergeten stierf. Hij heeft in het Wchi ^e%e\en: Anthologie fra7igaise ouchatisons

choLsies dep/ds Ie treizième siècle jusqii a présent (Parijs, 1 765, 3 deelen)

en Choix de chansons joyeuses (Parijs, 1765). Ook het geschrift Supplément

au Roman comique ou Mémoire pour servir a la vie de Jean Monnet is door

hemzelven geschreven.

Honochord, (van het Grieksche ,u,;w.,, één, en yoodri, snaar) een éénsnarig

insti uinent, met behulp waarvan men de intervallen kan meten. Het be-

staat uit een langwerpige houten doos, aan welker uiteinden kammen zijn

bevestigd, waarover eene snaar gespannen is. Een beweegbare kam, op de

doos geplaatst, dient om de snaar in verschillende deelen to verdeelen, opdat

de betrekkelijke toonhoogte dier deelen en hun verhouding tot elkander en

tot de geiieele snaar wiskundig vastgesteld zou kunnen worden.

Men pleegt Pythagoras den uitvinder van het Monochord te noemen,

doch waarschijnlijk heeft hij dit instrument bij de Egyplcnaren leeren kennen,

want bij hen was de kunst om een snaar in verschillende deelen te verdeelen,
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ten einde verschillende lonen te verkrijgeii, reeds 3000 jaren voor Christus

bekend. E u cl i des (4;e eeuw v. Ghr.) en Glaudius Ptolemaeus (2e

eeuw na Ghr.) maken gebruik van het monochord om de intervallen der

Grieksche toonschaal te bepalen, en het muziekstelsel van de Peizen en

Arabieren werd door Abdul Kadir in de 14e eeuw beschreven met behulp

van een dergelijk instrument.

Een soortgelijk instrument was de Heli kon, doch hel had verschillende

snaren. Hel werd in de middeneeuwen bij het zangonderwijs gebruikt. Als

loonmeter is het monochord later vervangen door Scheiblers Tonometer

en door de Sirene van Gavaillé-Goll.

Monodie {p.o'^wo'.a), Gr., in het algemeen : solozang. Bepaaldelijk verstaal

men onder dit woord die soort van éénstemmigen zang, welke op het einde

der löe eeuw voornamelijk aan de Italiaansche hoven in gebruik was. De

monodie was oorspronkelijk niels anders dan hel van zijn tekst beroofde

en van nieuwe woorden voorziene volkslied. Volgens Giovanni Battista

Doni was Vincenzo Galilei, vader van den beroemde sterrekundige, de

eerste die zelf monodieën componeerde, welke hij op de bijeenkomsten van

geleerden en kunstenaars, ten huize van den Florentijnschen edelman

Giovanni Bardi, met begeleiding van de luit voordroeg. Op de ontwik-

keling der polyphone muziek oefende de monodie een ongunsligen invloed uit,

vooral nadat Via dan a haar in de keikmuziek had ingevoerd; het werd

mode, de werken van Paleslrina en zijn school voor Barbaarsche muziek

te verklaren, en het eenstemmige, door instrumenten begeleide gezang, als

de ware kerkmuziek aan te prijzen. — De monodie verkreeg later, in de

eerste helft der 17e eeuw, den naam Aria (z. dit).

Honotonie (p-o-^orovca). Gr., eentonigheid, gezang op één toon, waarbij de

stembuigingen slechts op hel einde der periode en bij zinteekens voorkomen
;

hiertoe behooren de altaargezangen in de R. K. kerk. (Z. Accentus

ECCLESIASTICI.)

Monpoil (Frangois Louis Hippolyte), componist, geb. 12 Jan. 4804

te Parijs, ontving zijn opleiding aan de school van Ghoron en werd i819

organist aan de kathedraal te Tours, voor welken post hij echter ongeschikt

bleek te zijn, evenals voor vele andere muzikale betrekkingen, welke hij

achtereenvolgens bekleedde. Zijn compositie van Béranger's lied: ï>Si

fétais peut oiseau, maakte hem 1828 op eens beroemd en groot succes

behaalde hij met zijn volgende compositiën, waaionder vele romances van

Alfred de Musset en Viclor Hu go. Ook op het gebied der opera

waagde hij zich, en wel met gunstig gevolg, hetgeen hij voornamelijk te

danken had aan zijn bevattelijke melodiek en aan zijn talrijke vrienden;

want zijn muzikale kennis was zeer geiiiig. Hij stierf lü Aug. 1841 te Orleans.
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Sfonsi^oy (Pierre Alexandre), componist, geb. 17 Ocl. 1729 te

Fauquemberg bij St. Orner, ontving op jeugdigen leeftijd les in het vioolspel,

doch was aanvankelijk niet voor de muziek bestemd. Hij kwam 1749 te

Parijs, waar hij klerk op het Bureau des Comptes du Clergé en later

maitre d' hotel van den hertog van Orleans werd. Na het aanhooren van

Pergolese's Serva Padrona ontwaakte bij hem de lust, zich geheel aan de

mu/.iek te wijden, en hij nam te dien einde les bij Gianotti, die hem met

het harmonie-stelsel van Ram eau bekend maakte. Na vijf maanden bij

hem in de leer te zijn geweest, vervaardigde M. zijn eerste opera: Les Aveux

indiscrets, welke 1759 in het Théatre de laFoire ten gehoore werd

gebracht en een gunstig onthaal bij het publiek vond. Aangemoedigd door

dit eerste succes, schreef hij voor denzelfden schouwburg Le Maitre en Droit

(17C0), Le Cadi Bupé (1761) en On ne s avise jamais de tont (1761).

Voor laatstgenoemd werk had Sedaine den tekst geschreven, die M. ook

de stof voor vele andere opera's leverde en veel bijdroeg tot het succes dier

werken. M. behoorde met Grétry, Duni en Dun ican tot de stichters

der Fransche Opéra Comique. Zijn voornaamste werken waren, behalve

de reeds genoemde: Le Roi et le Fermier (1762), Rosé et Colas (176-i),

Aline^ Meme de Golconde (1766), r Ile sonnante [il^S), Le Deserteur [1169),

Le Faucon (1772), La helle Arsene (1775), Le rendez-vous bien emploi/^,

(1776) en Fetij; ou l" enfant trouvé (1111). M. had in dienst van den

hertog van Orleans een groot vermogen verzameld, dat hij echter tengevolge

der Fransche Revolutie weder verloor. De vennooten der Opéra Comique

kenden hem 1798 een jaargeld van 2400 franken toe; twee jaar later volgde

hij Piccini op als inspecteur van het Gonservatoire, welken post hij echter

1802 weer nederlegde, en 1813 volgde hij Gréty op als lid van het

Instituut. Hy stierf 14 Jan. 1817. Een jaar te voren had hij het Legioen

van Eer verkregen.

Mont (Henry du), z. Dumont.

Moutade (Gregorio), violenmaker, leefde 1670—1730 te Cremona. Zijn

instrumenten zijn naar het niodel van A. Stradiuarius vervaardigd.

Slontag'nana (Antonio), bassist, kwam 1731 in Engeland en zong tot

1734 in verschillende opera's van Handel Van 1734 tol 1736 was hij

met Senesino en Cuzzoni aan den door Porpopa gedirigeerden schouw-

burg in Lincoln's-Inn-Fields verbonden, doch keerde 1738 tot Handel terug.

Monta^nana (Dominicus), violenmaker, werkte van ITOO tot 1740,

deels te Cremona, deels te Venetië. Hij was een leerling van Stradiuarius.

Zijn fabrikaat heeft, wat vorm en lak betreft, veel overeenkomst met dat

van zijn meester, en hy behoort tot de beste instrumentenmakers uit de

scliüol van Cremona.

».
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Honte (Philippe of Filippe de), soms ook Philippe de Mens

genoemd, componist, geb. omstreeks 1521 te Mechelen, gaf 1557 te Antwerpen

zijn eersten bundel Missen in het licht en werd 1568 kapelmeester (Chori

musici praefectus) van keizer Maximiliaan te Weenen, welke betrekking

hij nog 1594 bekleedde. Ook was hij Domheer en schatmeester te Kamerijk.

Hij stierf 4 Juli 1603. Zijn compositiën bestaan in 30 boeken Madrigalen,

te zamen 630 stuks bevattende, 2 boeken Missen en 6 boeken motetten.

Eeni"^e dezer werken zijn voorhanden in het British Museum, andere

zijn herdrukt door Hawkins, Dehn, Commer en Van Maldeghem.

Sloilteclair (Mie hel), componist, geb. 1666 te Ghaumont, schreef vele

werken voor de opera, voor de kerk en voor de kamer. Zijn ballet Les

fétes de V été werd 1716 met bijval ten gehoore gebracht, en men zegt, dat

Ram eau na het hooren van M.'s opera Jephté (1732 vertoond) besloot, zich

aan de dramatische muziek te wijden. Ook schreef hij een Methode pour

apprendre la Musiqiie (1706) en een Methode de Fiolon.

Monteverde (Claudio), een der beroemdste toonkunstenaars van zijn tijd,

geb. 1568 (volgens anderen omstreeks 1566) te Cremona, kwam als violist

in de kapel van den hertog van Mantua en ontving onderricht in de compo-

sitie van den kapelmeester Ingegneri. Reeds in zijn eerste werken,

bestaande in Madrigalen en Canzonetten, die 1584 te Venetië in druk ver-

schenen, sloot hij zich bij die componisten aan, welke door ongewone inter-

vallen en toonsopvolgingen naar grooter kracht van uitdrukking streefden, en

hij werd deswege door den theoreticus Giovanni Maria Artusi in diens

werk Delle imperfettioni della moderna musica streng berispt. Op deze strenge

kritiek antwoordde M. met een brief 'S)AgU studiosi lettori^' welke hij als

voorrede bij een volgenden bundel Madrigalen, plaatste. Een bittere strijd

werd nu gevoerd tusschen de aanhangers der oude en die der nieuwe school.

In het jaar 1603 werd M. kapelmeester van den hertog van Mantua en legde

zich van dat oogenblik met ijver op de beoefening der dramatische muziek

toe. Bij gelegenheid var. het huwelijk van 's hertogs zoon (1807) compo-

neerde hij een opera, getiteld: Arianna, die zeer grooten bijval vond. De

nieuwe harmonieën, die, volgens veler meening, den kerkzang ontsierden,

waren in de dramatische muziek van groot effekt. Ook zijn volgende opera's

:

Orfeo (1608), Proserpina rapïta (1630), V Adone (1639), Le Nozze dïEnea^

11 Ritorno d' Ulisse (1641) en V Incoronazione di Poppea (1642) getuigden

van zijn groot talent als dramatisch componist.

In het jaar 1613 werd M. tot kapelmeester aan de St.-Ma reus-kerk te

Venetië benoemd, aanvankelijk op een jaaigeld van drie honderd dukaten,

dat 1616 tot zes honderd dukaten verhoogd werd. Sedert dien tijd noemde

hij zich ))Veneziano''' en bleel zijn geheele leven in dienst der Republiek,
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Hij stierf 1643 (volgens Mendel 1651) en werd inde Ghiesa dei Fratri
begraven. Van zijn gedrukte werken zijn bekend acht bundels Madrigalen,

een bundel Camonette, een deel Scherzi^ de volledige uitgave van Orfeo en

drie deelen kerkmuziek.

Aangaande M.'s beteekenis in de muziek leze men de artikelen muziek-

geschiedenis en OPERA.

Slonticelli (Angelo Maria), zanger, geb. omstreeks ' 1710 te Milaan

trad 1730 voor het eerst te Rome op en zong achtereenvolgens met grooten

bijval te Londen, te Weenen, te Napels en te Dresden. Hij stierf in laatst-

genoemde stad 1764.

Kontichiaro (G i o v a n n i), instrumentenmaker te Brescia, geb. op het einde

der 15e eeuw.

Ulonza (Carlo), geb. omstreeks 1744 te Milaan, was in het laatste

kwartaal der 18e eeuw kapelmeester aan het Sc ala-tooneel aldaar en ver-

vaardigde eenige opera's, die ook vertoond werden. Enkele aria's daaruit,

alsmede eenige klaviersonates en strijkquartetten, zijn ook in het buitenland

bekend geworden. Hij stierf 1801.

Moorehead (John), geb. in Ierland, kwam op jeugdigen leeftijd in Engeland

en werd 1798 lid van het orkest van Covent Garden te Londen, waar

hij 1804 stierf. Hij heeft veel muziek voor tooneelstukken gecomponeerd.

Mooser (Aloys), orgelmaker, geb. 27 Juni 1770 te Freiburg in Zwitser-

land, waar hij 1839 (volgens anderen 1829) stierf. Hij heeft vele schoone

instrumenten vervaardigd; vooral geroemd worden de orgels in de Nicolaï-

kerk te Freiburg en in de Heilige Geest-kerk te Bern.

Ulorales (Cristofero), componist, geb. te Sevilla in de eerste helft der

16e eeuw, was omstreeks 1540 lid der pauselijke kapel. Zijn gedrukte

werken, uitgegeven tusschen de jaren 1539 en 1569, bestaan in 16 Missen

en vele andere kerkmuziekstukken.

Ittoralt, vier broeders te Munchen, beroemd wegens hun quartetspel. De

oudste, Joseph, werd 1800 hofkapelmeester en stierf 1828. De tweede,

Johann Baptist, geb. 1777, werd 1792 lid der hofkapel en stierf 1825.

De derde, Philipp, geb. 1780, was de violoncellist van het quartet en van

1795 tot aan zijn dood, 1847, lid der hofkapel. De jongste, George,

altist, geb. 1781, stierf 1818.

Horando, Ital., vertragend, aarzelend.

Morato(JoaVaz. Bar ra das Muito Pame), Portugeesch muziekgeleerde,

geb. 1689 te Portalegre. De lijst zijner werken, die in de jaren 1733,

1735 en 1738 het licht zagen, is opgenomen in het Nenes Lexicon van

Gerber (Hl, 458).

Mordach (George), geb. 8 Maart 1801 te Hackenstedt bij Maagdenburg,

n.
3®
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ontving onderricht van Yogi er en Schrader en leerde vele instrumenten

bespelen. Hij kwam 1821 bij het Nederlandsche leger in dienst en v^'erd

1827 kapelmeester van het lOe regiment infanterie. Bij gelegenheid der

verovering van de citadel van Antwerpen werd hij krijgsgevangen gemaakt en

naar St. Omer gebracht, waar hij 27 maanden bleef. In Nederland terug-

gekeerd, vestigde hij zich 1833 te Utrecht, waar hij organist aan de

St. Maartens-kerk werd, ging 1848 naar Eindhoven, vervolgens naar

Deventer en werd 1853, als opvolger van J. G. Boers, directeur te Nijmegen,

waar hij 1862 stierf. — Zijn zoon, George Hendrik, geb. 18 Mei 1836,

werd organist te Nijmegen en componeerde eenige stukken voor klavier, die

in druk verschenen zijn.

Mordent (Ital. : Mordente, Fr.: Mordant of Pincé, Hoogd.: Beisser

of Mordent), een der belangrijkste versierselen van een toon, bestaande in

een snelle afwisseling van den voorgeschreven toon met de onmiddellyk

daaronder of daarboven liggenden. Het wordt in den regel voorgesteld door

een teeken boven de noot.

Er zijn twee soorten van mordenten, de enkelvoudige en de dubbele:

Schrijf- pijlIIZZZ^ZZIIIIII^i:;

wijze. Ft^Ï^ IJ""

^
|Eenvoudige mordent. Dubbele mordent.

Uivoering, -^ffl-

In de muziek der vorige eeuw kwam dit melodisch versiersel veelvuldiger

voor dan in die der onze. Men had toen ook langzame en snelle mordenten,

met en zonder voorslag.

De Pr alltri 11 er (z. dit) onderscheidt zich hierin van den Mordent,

dat by eerstgenoemde de voorgeschreven toon afwisselt met de onmiddellijk

er hoven liggenden toon.

Moreau (Jean Baptiste), geb. 1656 te Angers, was aanvankelijk

muziekmeester te Langres en te Dyon en kwam later aan het hof te Parijs.

Hij was de eerste, die koren voor Racine's Est/ier en Athalie com^oweev&e.

moreaa (Henri), Belgisch toonkunstenaar, geb. 15 Juli 1728 te Luik,

was kapelmeester van het collegie' St. Pau lus aldaar. Grétry ontving

van hem het eerste onderricht in de compositie. Hij was lid van de Fransche

Akademie en schreef een werk over de leer der harmonie (Luik, L o x h a y, 1 783).

Morel (Au guste Fran^ois), componist, geb. 26 Nov. 1809 te Marseille,

schreef veel kerk- en kamermuziek, ook een opera : Le jugement de Bieu.

Hij vestigde zich 1877 te Parijs.

Morelli (Giovanni), bassist, behaalde op het einde der 18e eeuw te

Londen veel bijval. Hij zong o. a. 1787 op het H a n d e 1-feest.
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Horendo, Ital., wegstervend (teeken van voordracht).

filoretti (Andrea), iuit- en citervirtuoos uit de '16e eeuw, was in dienst

van Ferdinand de Medicis. Hij ontving op lateren leeftijd een jaarlijksche

toelage als musicus aan de kathedraal te Siena.

Moretti (Giovanni), componist, geb. 1807 te Napels, werd kapelmeester

aan den San C a r 1 o-schouwburg aldaar en componeerde vele opera's, kerk-

muziek en ouvertures.

Morg-eoroth (Franz Anton), koninklijk Saksisch concertmeester, geb.

8 Febr. 1780 te Namslau in Silezië, werd 1812 kamermusicus te Diesden

en stierf aldaar 1847. Als componist was hij een leerling van den cantor

W e i n 11 g.

Mori (Ni col as), violist, geb. 1793 te Londen uit Italiaansche ouders,

gest. 1839, was een leerling van Viotti en bekleedde van 1812 tot zijn

dood den post van concertmeester der voornaamste Londensche orkesten. Ook

had hij een muziekzaak. — Zijn zoon Frank (gest. 1873) had als componist

in Engeland een goeden naam.

Sloriani (Nap o Ie on e), tenorist, geb. 10 Maart 1808 te Florence, betrad

1832 te Milaan het tooneel en maakte tot 1845 kunstreizen door verschillende

landen van Europa. Na groote triomfen keerde hij naar Italië terug en

stierf 4 Mei 1878 te Milaan.

Morichelli (Anna B o se 11 o), Italiaansche zangeres, geb. 1760 te Reggio,

vierde triomfen te Weenen, Parijs en Londen. Zij keerde 1794 naar Italië

en verliet korten tijd daarna het tooneel.

Mori^i (Andrea), bassist, zong van 1766 tot 1788 te Londen met

grooten bijval in Italiaansche opera's. Hij vervulde het emplooi van eersten

buff o cari cato.

Norigi (Pietro), geb. omstreeks 1705 in de Romagna, was een der

beste sopranisten van zijn tijd. Behalve in Italië zong hij ook te Petersburg.

Morin (Pierre Augustin), fluitist, geb. 1746 in Normandië, was de

zoon van een lid der kapel van den hertog van Orleans. Hij kwam met een

Fransch tooneelgezelschap te Amsterdam, waar hij 5 Juni 1819 stierf.

Morin (Pierre Au gust e), violist, zoon van den vorige, geb. 1795 te

Amsterdam, ontving onderricht van J. R. Merlen, werd lid van de voor-

naamste orkesten der hoofdstad en stierf aldaar 1826.

Moritz (Johann Gottfried), blaasinstrumente.imaker te Berlijn, aldaar

geb. 1777, gest. 30 Juli 1840, is de stichter der nog heden bestaande firma

G. W. Moritz, wier instrumenten wereldberoemd zijn.

Moritz von Menzingen, monnik en musicus, geb. 1654 te Menzingen in

Zwitserland, heeft o. a. een bundel liederen, getiteld: Philomela Manana, in

het licht gegeven.
39*
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JHorlacchi (Franc es co), componist, geb. 14 Juni 1784 te Perugia, had

tot leermeester in het orgelspel Mazetti, in de compositie Zingarelli en

later Mattei. Onder zijn eerste werken behooren een cantate ter gelegenheid van

Napoleon 's kroning tot koning van Italië (1805), een kluchtspel, getiteld:

Il Poeta in Campagna en een Miserere voor 16 stemmen. Met zijn eerste

opera's; // Ritratto^ Oreste e. a. verwier-f hij veel bijval, en na de uitvoering

van Le Bariaide (1810) werd hij ook buiten Italië beroemd. Op aanbeveling

van graaf Marcolini, gezant bij het Saksische hof, werd hij tot kapelmeester

der Italiaansche Opera te Dresden benoemd, welken post hij tot aan zijn dood

bekleedde. Toen 1817 Karl Maria von Weber kapelmeester der Duitsche

Opera te Dresden was geworden, deed M. aanvankelijk zijn best om diens

pogingen tot verheffing der nationale opera tegen te werken, hoewel hij

schgnbaar met Weber bevriend bleef. Hij bezocht nog dikwijls zijn vader-

land en wilde dit ook 1841 om redenen van gezondheid doen, doch werd

op reis ziek en stierf 28 October van dat jaar te Innsbruck. Van zijn

werken zijn, behalve vele cantates en kerkmuziek, de volgende opera 's te

Dresden vertoond : 11 Corradino, Kaoul de Crequi^ La Cappriciosa pentita^

Il Barhiere di Seviglia, La Simplicetta di Pirna, Donna Aura, Tebaldo, La

Gioventu di Enrico, V llda d* Avanelle, Laodice en // Disperato di huon

cuore. Een levensbeschrijving van hem, getiteld: Bella vHa e delle opere

del Cav. Iranasco Morlacchi di Perugia, is vervaardigd door graaf Rossi-

S c o 1 1 i, — M.'s opvolger als kapelmeester te Dresden was R i c h a r d W ag n er,

Morlag'e (Guillaume), Fransch luitenist, leefde omstreeks het midden

der 16^ eeuw. Men kent van hem: lAvres de Tahiilature de guiterne (Parijs,

1550), Tabulature de Luik (\)a\di., 1552), en Livre de psalmes par P. Gert on,

reduit en iabulaiure de Luth (1554).

Morley (Thomas), baccalaureus in de muziek en lid der kapel van

koningin Elisabeth van Engeland, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw,

gest. 1604 te Londen, was beroemd wegens zijn vele Madrigalen en Ganzo-

nelten, waaronder de melodie voor het lied : „ It was a lover and his lass"

uit Shakespear e ' s As you like it j ook wegens zijn theoretisch werk

A playne and easy Introduction to practical Musicke (Londen, 1597), in den

vorm van samenspraken geschreven.

IHoriiable (Antoine de), Fransch contrapuntist uit de 16e eeuw. De in

de eerste helft dier eeuw verschenen verzamehngen bevatten ook motetten

en andere stukken van hem.

Morning'ton (Garrett Golley Wellesley, eai'l of), vader van den

hertog van Wellington, geb. 19 Juli 1735 te Dangan in Ierland, compo-

neei'de vele Glees en andere gezangen, die in zijn tijd en ook later zeer

populair waren. Hj stierf 22 Mei 1781.
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Morris, of Morrice, Dance, een Engelsche danswijze, vermoedelijk van de

Mooren afkomstig en van Spanje naar Engeland overgebracht ten tijde van

Hendrik VII.

Mors (Antoine), orgelmaker, geb. 1480 te Antwerpen, was in zijn tijd

zeer beroemd. Hij vervaardigde orgels voor Ka rel V, voor de aartshertogin

El eo nor e en voor den hertog van Mecklenburg.

Mortier de Fontaine, klaviervirtuoos, geb. 1818 te Warschau, maakte

vele kunstreizen; bij is op het oogenblik te Londen gevestigd. Men zegt, dat

hij de eerste is geweest, die Beet hoven 's sonate op. 106 in het openbaar

heeft voorgedragen.

Moscheles (Ignaz), klaviervirtuoos, geb. 30 Mei 1794 te Praag, ontving

het eerste onderricht in de muziek van Dionys Web er. Op veertien-

jarigen leeftijd speelde hij voor het eer.^t in het openbaar, en omstreeks den-

zelfden tijd, nadat hij zijn vader verloren had, begaf hij zich naar Weenen,

waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde en tevens zijn studiën onder

leiding van Albrechtsberger en Salieri voortzette. Ook Beethoven

leerde hij daar ter stede kennen en vervaardigde het klavieruittreksel van

diens Fidelio. Zijn loopbaan ais virtuoos begon hij 1815, in welk jaar

ook zijn Variationen über den Alexa7idermarsch in druk verschenen. Hij

doorreisde Duitschland, bevond zich in den winter van 1821 in Nederland,

waar hij zeer bewonderd werd, speelde in het voorjaar van 1822 te Parijs

en begaf zich vervolgens naar Londen, waar hij kennis maakte met Clementi

en I. B. Cramer; met laatstgenoemde speelde hij zijn Hommage a Handel,

voor twee klavieren. In het jaai' 1824 bevond hij zich te Berlijn, Avaar hij

den jongen Mendelssohn in het klavierspel onderrichte. Nadat hij 1825

te Hamburg met Charlotte Embden in het huwelijk was getreden, begaf

hij zich weder naar Londen, waar hij tot 1846 gevestigd bleef. In dat jaar

noodigde Mendelssohn hein uit, om aan het onder zijn leiding geopende

conservatorium der muziek te Leipzig den post van leeiaar in het klavierspel

op zich te nemen. Moscheles nam de uitnoodiging aan en bleef tot aan

zijn dood, 10 Maart 1870, aan die school werkzaam. Van zijn composiliën

verdienen in de eei'ste plaats genoemd te worden de Etudes charddérisüqxies

en de klavierconcerten in g en in C. Zeer bekend zijn ook zijn stukken

voor twee klavieren: Hommage d Handel (vieihandig) en Les Conirastes,

(achthandig).

Mosel (Ignaz Franz Edler von), hofbibliothekaris te Weenen, aldaar

geb. 2 April 1772, is bekend als componist van de volgende werken: de

opera's Salem, Cyrus, Asti/ages, Die Feuerprohe, psalmen, liederen en hymnes;

ook als bewerker van oratoria van Handel en als biograaf van Salieri.

Mosewius (Johann T h e o d o r), geb. -25 Sept. 1788 te Koningsbergen,
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studeerde bij Riel in den zang, bij Friedrich Hiller in de harmonie,

werd 1814- operadirecteur in zijn geboortestad en vestigde zich twee jaar

later te Breslau, waar hij een zangvereeniging oprichtte en muziekdirecteur

aan de hoogeschool, later ook directeur der kerkmuziek werd.' Hij stierf

15 Sept. 1858 te Schaffhausen. Men kent van hem een verhandeling over

Bach (Berlijn, 1845).

DIoskowa (Joseph Napoleon Ney, princede la), oudste zoon van

den maarschalk Ney, geb. 8 Mei 1803 te Parijs, aldaar gest. 25 Juli 1855,

is op muzikaal gebied bekend door zijn Société de musique vocale,

religieuse et classique, welk genootschap ten zijnen huize en onder

zijn leiding uitvoeringen gaf. De aldaar ten gehoore gebrachte werken zijn

door hem uitgegeven in den Recueil de morceaux de musique ancienne exécutés

aux concerts de la Société de musique religieuse etc. (11 deelen, Parijs.)

Slosoag'i (Michael), Hongaarsch componist, geb. 4 Sept. 1814 te Boldo-

gasszong, gest. 31 Oct. 1870, schreef vele nationale muziekstukken, o. a. de

opera 's Ilïca en Almoso. In een door hem opgericht muziektijdschrift deed

hij pogingen tot verheffing der Hongaarsche muziek.

JMosso, Ital., bewogen, levendig.

Mostra, Ital. ; Custos, Lat. ; notenwijzer. (Z. Custos.)

Ulotet (Lat.: motettus, Ital.: Motetto), een der oudste vormen van den

figuralen zang. De benaming komt reeds bij Franco van Keulen voor en

is volgens zijn verklaring een soort van vrijen Discantus, een met meer

ligaturen versierd gezang dan de overige kerkmuziek, welke strenger aan den

Cantus firmus gebonden is. Sommigen leiden het woord motet van «ïOi^?a,

beweging, anderen van mot., woord, af.

Het motet maakte zich meer en meer van den strengen kerkstijl los.

Wel werden ook aan het motet kerkelijke, zoowel als wereldlijke melodieën

te gronde gelegd, evenals bij de Mis, en niet zelden als tweestemmige canon's

gecontrapunteerd ; maar dat geschiedde alles op levendiger wijze, met de rijke

middelen der mensurale muziek ; de motettenstijl heeft meer iets wereldlijks,

iets dat aan den madrigalenstijl herinnert. De tweedeelige vorm (pars prima

en pars secunda) was reeds vroegtijdig in gebruik, nu en dan kwam

ook de driedeelige vorm voor.

De Nederlandsche contrapuntisten kozen bij voorkeur dezen vorm voor de

uitdrukking hunner persoonlijke gevoelens. Zoo bezong Josquin den dood

van Ockeghem, en anderen gaven in motetten hun smart over het af-

sterven van Josquin te kennen. Mouton vervaardigde een motet op den

dood van Anna van Bretagne, anderen op de kroning van Kar el V, op

den val van Gonstantinopel en op andere belangrijke gebeurtenissen. De

bloeitijd van dezen kunstvorm was de 16^ eeuw; wel werden ook in later
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eeuwen vele motetten gecomponeerd, maar met de ontwikkeling der instru-

mentale muziek ging het verval der kerkmuziek gepaard ; alleen Seb. Bach
heeft ook op dit gebied grooten roem verworven; zijn motetten onderscheiden

zich van die der oudere meesters vooral door een rijke, levendige rhylhiek.

Motief, Ned. ; Motiv, Hoogd. ; Motif, Fr. ; het kleinste gedeelte van een

muzikalen zin; in den regel omvat het ééne maat, soms echter ook meer

of minder. Breidt men een motief, door herhaling, verplaatsing, omzetting

of door verbinding met een nieuw motief tot zijn dubbele lengte uit, dan ontstaat

eene zinsnede of een Abschnitt (z. dit).

Moto, Ital., beweging.

Motus COntrarius, Lat., tegenbeweging.

Jflotus obliqaus. Lat., zijdelingsche beweging.

Motus rectus, rechte of gelijke beweging.

Moulu (Pierre), een der beste leerlingen van Josquin, vooral sterk in

contrapuntische kunstjes. Zijn Missa dnarum facierum kan men met of zonder

pauzen zingen ; ook schreef hij stukken die door weinige of door vele stemmen

uitgevoerd konden worden.

Ufouret (Jean Joseph), kapelmeester van de hertogin de Maine en

directeur van het Concert Spirituel te Parijs, geb. 1682 te Avignon,

gest. 1738 te Parijs, is bekend als componist van vele in Italiaanschen stijl

geschreven Fransche opera's.

Mouton (Jean), in het Latijn Joannes Mottonus genaamd, een der

grootste contrapuntisten uit de 15e en 16e eeuw, was een leerling van

Josquin en evenals deze lid der kapel van Lodewijk XII en Frans L

Hij was canonicus te Therauane, later te St. Quentin, en stierf 30 Oct. 1522.

Onder zijn voornaamste compositiën behooien zijn Motetten. Petrucci s

Motetti della corona bevatten 21 stukken van hem. In de psalmenverza-

melingen van Petrus Attaignant (Parijs, 1534) en van Petreius

(Neurenberg, 1538 en 1539) komen Psalmen van hem voor, in de Missen-

verzameling van denzelfden uitgever zijn Missa (V Allemagne en de Miasa Tua

est potenüa; andere Missen van hem zijn bij Petrucci verschenen. Ook

zijn er vele handschriften van hem, Missen en Motetten bevattende, in de

bibliotheken van Rome, Munchen en Weenen voorhanden.

Mozart (Leopold), violist, geb. 14 Nov. 1719 te Augsburg, was de zoon

van een boekbinder en studeerde aanvankelijk in de rechtsgeleerdheid, doch

wijdde zich later geheel aan de muziek en werd 1743 hofmusicus van den

aartsbisschop van Saltzburg. Hij trad 1745 in het huwelijk en kreeg zeven

kinderen; slechts twee bleven in leven: Maria Anna en Wolfgang

Am a deus. In dienst van den aartsbisschop bracht hij het 1762 tot vice-

kapelmeester ; het volgend jaar begaf hij zich met zijn kinderen op reis door
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Duitschland over België naar Parijs, van daar 1764 naar Londen, vervolgens

(1765) over Calais, Gent en Antwerpen naar Frankrijk en eindelijk over

Zwitserland terug naar Duitschland. Hij stierf 28 Mei 1787. — Als toon-

dichter was hy niet onverdienstelijk, doch heeft als zoodanig weinig opgang

gemaakt: reeds in 1785 noemde Schubart zijn compositiën » altvaterlich."

Meer bgval heeft hij verworven met zijn Versucli einer gründlichen Violin-

schule (Augsburg, 1756), welk boek tijdens M. 's verblijf hier te lande in het

Hollandsch vertaald en door Joh. Enschedé te Haarlem uitgegeven werd

onder den titel: Grondig onderwijs in het lehandelen der Viool (1766).

9Iozart (Maria Anna), klavierspeelster, dochter van den vorige, geb.

30 Juli 1751 te Saltzburg, maakte in gezelschap van haar vader en haar

broeder Wolfgang kunstreizen door verschillende landen van Europa, en

werd overal als wonderkind toegejuicht. Zij trad 1784 in het huwelijk met

den vrijheer van Berchthold en stierf 29 Oct. 1829 te Salzburg.

Jlfozart (Johann Ghrysostomus Wolfgang A ma deus), gewoonlijk

alleen Wolfgang Amadeus Mozait genoemd, geb. 27 Jan. 1756 te

Saltzburg, toonde reeds op driejarigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek

en begon reeds een jaar later onder leiding van zijn vader, Leopold M.

(z. dezen), klavier te leeren. Nog voordat hij de noten kende, improviseerde

hij reeds kleine stukjes aan het klavier, en ook van het vioolspel leerde hij

vóór zijn zesde jaar zooveel, dat hij op het eerste gezicht een vioolpartij in

een trio kon vervullen. In het jaar 1763 besloot zijn vader, met hem en

zijn zuster Marianne, die toen 11 jaren telde, een kunstreis door westelijk

Europa te maken. Van Saltzburg begaven zij zich naar Munchen, van daar

naar Nymphenburg, waar zij verscheiden malen voor den Keurvorst moesten

spelen, en vervolgens over Augsburg naar Ludwigsburg, waai- zij er niet in

slaagden, toegang tot den Hertog te krijgen. Gelukkiger waren zij te Schwet-

zingen bij den keurvorst Kar el Theodor van de Palts, waar zij op handen

werden gedragen. Zij reisden daarop naar Heidelberg, Mainz en Frankfort,

waar Go e the hun concert bijwoonde, en verder over Coblenz, Bonn, Keulen,

Aken en Brussel, totdat zij eindelijk 18 Nov. te Parijs aankwamen. Zij ver-

toefden daar tot April van het volgend jaar. Overal ontvingen zij de leven-

digste toejuichingen, en vooral aan het hof van Lo de wijk XV werden zij

onthaald op een wijze, die slechts aan zeer weinigen te beurt was gevallen.

Den I0"leu April 1764 begon de reis naar Londen, waar Wolfgang en

Marianne zich reeds weinige dagen na hun aankomst aan het hof konden

laten hooren. Koning George III was een groot en degelijk muzieklief.

hebber, die het buitengewone van de begaafdheden der kinderen volkomen

wist te waardeeren. Het was in dezen tijd, dat Wolfgang zijn eerste

symphonie schreef, weldra door twee andere gevolgd.
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Brieven uit Saltzburg ontvangen, waarin bij Leo pol d op spoedige terugkomst

werd aangedrongen, deden liem besluiten, zijn verblijf te Londen niet te

verlengen, vooral ook, omdat tengevolge van 's konings ziekte en van Engelands

geschillen met Amerika, de gelegenheid om daar te lande concerten te geven

minder gunstig was geworden. Waarschijnlijk zou dan ook Leopold met

zijn kinderen over Calais en Parijs huiswaarts gegaan zijn, had niet de

Hollandsche gezant hem uit naam van Prinses Caroline van Nassau
Weilburg, de zuster van den toen nog minderjarigen stadhouder W il Ie m V,

vei'zocht, naar 's Gravenhage te komen. Aan dat verzoek werd, hoewel

schoorvoetend, voldaan. De kunstenaarsfamilie verliet Engeland 1 Aug. 1765

en betrad te Calais het vaste land. Te Rijssel wei'den vadei- eti zoon ziek,

en het verblijf daar ter stede duurde dientengevolge vier weken. Daarop

ging men over Gent en Antwerpen, in beide welke steden Wolfgang het

orgel in een der kerken bespeelde, naar Den Haag. De ontvangst aan het

hof aldaar was zeer minzaam, en Leopold was zeer voldaan over de hem

betoonde gulheid en hartelijkheid. Tot Januari 1766 bleven zij in de hofstad,

waar de beide kinderen ziek werden, en gingen toen naar Amsterdam, waar

zij twee concerten gaven in de zaal boven de manége. Van een derde

concert daar ter slede kon vooreerst niets komen, daar de familie Mozart

weder in den Haag moest zijn bij gelegenheid der inhuldiging van den nieuwen

stadhouder. Wolfgang componeerde voor die feesten eenige muziek voor

zang, vooi- viool en piano en voor orkest, o, a. : 5"/^: Sonates pour Ie Clavecïn

avec V accompagnement d" nn Violen, dédiées a Madame la Vrincesse Nassau-

Weiliurg^ née Princesse d' Orange ('s Gravenhage, B. Hummel), Een Neder-

duiisch Air op de Installatie van Z. D. H. Willem den V, Prins van

Oranje, door Z. E. Graaf in muziek gebracht^ en door den beroemden jongen

Compositetir J. G. W. Mozart, oud 9 Jaeren^ met Jconstige Variatièn ver-

meerderd en Het bekende Airtje Wilhelmus van Nassaïi, gevaneert voor 't

Clavier door gemelden jongen Mozart. Ook componeerde liij in Den Haag

een aria voor sopraan, een symphonie (in Bes^ en een ander orkeslstuk,

dat den titel van Galimathias M?mcum verkreeg; het bestaat uit 16 kleine

stukjes met een slotfuga op het Wilhelmjis.

Nadat de Mozart 's 15 April te Amsterdam nog een derde concert

gegeven en Haarlem, Utrecht en Rotterdam bezocht hadden, gingen zij over

Antwerpen, Mechelen, Brussel en Valenciennes weder naar Parijs, gaven

concerten in de groote steden van Frankrijk en Zwitserland en kwamen in

November 1766 weder in Saltzburg terug. Daar ter stede hervatte Wolfgang

ijverig zijn contrapuntische studiën. In het begin van 1767 bevond hij zich

te Weenen, waar hem de compositie eener opera werd opgedragen; hij

schreef La pUa sempUce, maar dat weik weid niet vertoond, en voor een



618

vaste betrekking was Mozart nof^ te jong om in aanmerking te komen;

derhalve ging hij weder terug naar Saltzburg. Een klein Duitsch zangspel,

Bastian und Bastieune, ontstond in dien tijd, en dit werk werd ten huize

van Dr. Mesmer vertoond. Spoedig na zijn terugkomst werd Mozart

wel is waar tot concertmeester benoemd, doch eerst later werd aan dien

post een zeer sober salaris verbonden, tegelijk met beleedigingen van allerlei

soort, voornamelijk toen Hieronymus Colleredo den aartsbisschop

Sigismond was opgevolgd.

Na verschillende vergeefsche pogingen, door den vader in het werk gesteld,

om voor zijn zoon aan het hof te Munchen, te Weenen en te Florence een

passenden werkkring te vinden, besloot hij eindelijk, een reis door Italië met

hem te maken. In December 1769 kwamen zij daar aan, en evenals in

Engeland, Frankrijk en de Nederlanden, was men in dat land verbaasd over de

buitengewone gaven van den knaap. De beroemde muziekgeleerde Martini

was verrukt over het spel en de compositiën des jongen kunstenaars; te Rome

werd Wolfgang tot ridder van de Gouden Spoor benoemd; te Milaan

ontving hij de opdracht, een opeia voor het carnaval te schrijven, en dit

werk — Mitridade — verwierf zoo grooten bijval, dat hem ook werd opge-

dragen, een cantate voor het huwelijk van den aartshertog Ferdinand te

schrijven; deze compositie — Ascania in Alba — werd 17 Oct. 1771 met

groot succes ten gehoore gebracht; evenzoo de tweede opera, Lucio Silla^

door hem voor Milaan geschreven. In het jaar 1770 had de Academia

filarmonica te Bologna hem tot eerelid benoemd; kort daarop ontving

hij een dergelijke benoeming van de Academia te Verona. En toch was

het hem, niettegenstaande al deze onderscheidingen, niet mogelijk, een betrek-

king te verkrijgen ; hij moest weder naar Saltzburg terug, waar intusschen

groote veranderingen waren voorgevallen. De reeds genoemde Hieronymus

Colleredo, een trotsch en onbeschoft man, was aartsbisschop geworden.

Vergeefs trachtten vader en zoon, te Weenen geplaatst te worden ; zij werden

er vriendelijk ontvangen, doch moesten onverrichter zake huiswaarts keeren.

Omstreeks dienzelfden tijd (1773) ontving de jonge Mozart de opdracht,

-

voor Munchen een opera buffa te schrijven. Hij componeerde La Jinta giar-

diniera; zij werd begin Januari 1775 aldaar met groot succes vertoond, en

tot niet geringe voldoening van vader en zoon was de aartsbisschop Hiero-

n y m u s, die een bezoek bij het hof te Munchen had gemaakt, bij de voor-

stelling tegenwoordig; men wenschte hem geluk met zijn genialen concertmeester.

Mozart 's lot verbeterde er echter niet door; integendeel, de kerkvorst

verbood vader en zoon voor het vervolg alle reizen, zoodat Wolfgang, die

toch al geen pleizierig leven bij den bisschop had — want hij moest met

de lakeien aan tafel eten, werd door zijn meester als een bedelaar en
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vagabond uitgescholden en de kamer uitgeschopt — zich eindelijk genoodzaakt

zag, zijn ontslag te nemen.

Nog eenmaal wilde Mozart, voornamelijk op raad van zijn vader, zijn

geluk te Parijs beproeven. Ditmaal reisde hij met zijn moeder, daar

Leo po ld, die bij den bisschop in dienst was gebleven, geen verlof kon

bekomen. Hij vertrok 23 Sept. 1777 van Saltzburg en nam den weg over

Munchen, in de hoop, dat hij misschien aan het hof van den keurvorst een

plaats zou kunnen verkrijgen; doch te vergeefs. Ook te Mannheira deed hij

pogingen om geplaatst te worden. In den kapelmeester Holzbauer en den

concertmeester Cannabich vond hij oprechte vrienden, die hem aan den

keurvorst Karl Theo dor voorstelden. Deze was zoozeer van M.'s klavier-

spel verrukt, dat hij diens raad inwon over het klavieronderlicht dat zijn

natuurlijke kinderen ontvingen ; hem een betrekking geven deed hij echter

niet. Dit is te verwonderlijker, daar de keurvorst pogingen deed tot ver-

heffing der Duitsche opera. Wieland's Alceste was met muziek van

Schweitzer 1773 te Weimar met grooten hij val vertoond, en die goede

uitslag had den keurvorst bewogen, deze opera ook op zijn zomerverblijf

Schwetzingen ten gehoore te brengen en een bijzonder tooneel voor het

Duitsche zangspel in te richten. Te dien einde had Holzhauer het door

A. Klein geschreven libretto Günther von ScTiwarzburg op muziek gezet, en

dit werk was 1776 met succes vertoond. Dat Mozart de aangewezen man

was om tot de bevordering der Duitsche opera mede te werken, kwam echter

den keurvorst niet in de gedachten.

Dat de jonge kunstenaar zich te Mannheim langer ophield dan oorspron-

kelijk bedoeld was, lag voornamelijk hieraan, dat hij er een meisje, Aloysia

von Web er, dochter van den copiist en soulfleur Fridolin von Web er,

leerde kennen, dat zoowel door haar schoonheid als door haar groote

muzikale begaafdheden diepen indruk op hem maakte. Allerlei plannen voor

de toekomst gingen hem door het hoofd, en ten slotte ging hij er toe over,

zijn vader voor te stellen, met Aloysia en haar familie groote kunstreizen te

ondernemen. Hij zou voor haar verdere opleiding zorgen ; hij zou componeeren,

zij zingen, en het kon niet anders, of zij zouden hun pogingen met een

goeden uitslag bekroond zien.

Die voorslag deed den verstandigen Leopold pijnlijk aan. Hij begreep

zeer goed wat er gaande was en voorzag al de ellende, die zulk een onder-

neming onvermijdelijk na zich moest sleepen. Hij bracht zijn zoon het onver-

standige van het plan onder het oog en raadde hem aan, onmiddellijk naar

Parijs te gaan. Daar ter stede werd echter Mozart met lang zoo groote

geestdrift niet ontvangen, als toen hij er als kind gespeeld had; wel werd

op het Concert Spirituel een symphonie van hem ten gehoore gebracht
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en veertien dagen later met bijval herhaald; doch de toestanden in de

muzikale wereld van Parijs behaagden hem niet, en toen hij het ongeluk had,

zijn moeder te verliezen, die 3 Juli aldaar stierf, kon niets hem weerhouden,

Parijs te verlaten. Wederom was zijn hoop op Munchen gevestigd, wederom

zocht zijn vader aldaar een betrekking voor hem, doch wederom te vergeefs.

Alleen in Saltzliurg had hij kans geplaatst te worden, en hoe moeiUjk het

hem ook viel, zich daar weder te vestigen, uit liefde voor zijn vader en ook

in de hoop, een betrekking te verkrijgen, die hem veroorloven zou met

Aloysia Weber te trouwen, nam hij den hem aangeboden post van

concertmeester en hoforganist te Saltzburg aan. Hij verliet Parijs 23 Sept.

en keerde naar zijn vaderland terug.

Te Munchen gekomen ondervond hij een groote telearstelling. Aloysia

die met de Opera van Mannheim daarheen getrokken was, had aan de

liefdesbetuigingen van den tooneelspeler en schilder Joseph Lange gehoor

gegeven en was voornemens met hem te trouwen, hetgeen ook 1780 gebeurde.

Mozart hield zich goed, maar was diep getroffen door het verlies zijner

geliefde. Te Saltzburg, waar hij in Januari 1779 aankwam, was hij weder

verbazend vlijtig. Behalve de voor zijn ambt vereischte instrumentale werken

en kerkmuziekstukken, schreef hij de muziek voor het diama Thamos van

den vrijheer von Gabler en een operette, voor welke een vriend van

den huize, Schachtner genaamd, den tekst had geschreven — onge-

twijfeld die, welke bij And ré onder den titel Zaide is uitgegeven. Deze

operette is in zooverre merkwaardig, dat Mozart daarin getracht heeft,

het melodrama in de opera in te voeren. Omstreeks denzelfden tijd ontving

hij uit Munchen de opdracht, een carnavals opera te componeeren. De abbé

G i a m b a 1 1 i s t a V a r e s c o, sedert 1 766 hofkapelaan te Saltzburg, schreef

het tekstboek, dat den titel Idomeneo droeg, en Mozart schreef met dit

werk het eerste zijner zeven meestei'slukken op het gebied der dramatische

muziek. Met deze opera had hij zich in de door Gluck aangewezen

richting bewogen.

Gaarne zou hij in Munchen gebleven zijn, maar ook daar ter stede was geen

plaats voor hem. Hij moest den aaitsbisschop van Munchen naar Weenen volgen;

hier echter steeg de onbeschoftheid van den prelaat tot een zoo hoogen graad,

dat Mozart genoodzaakt was, hem te verlaten. Hij nam zijn intrek bij de

moeder van Aloysia Weber, die haar dochter naar Weenen gevolgd was,

en trachtte door het geven van muziekles en door het verkrijgen van hono-

rarium voor zijn compositiën in zijn levensonilerhoud te voorzien. In den

zomer van 1780 ontving hij van keizer Joseph II de opdracht voor een

komische opera ; hij koos den tekst van B r e t z n e r : Die Entführung aus dem

Serail^ reeds vroeger door André gecomponeerd, en dien Stephani volgens
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Mozarts aanwijzino;en veranderde. Reeds 12 Juli 1782 werd het werk

vertoond en vond, niettegenstaande de oppositie der Italianen, terstond grooten

bijval. De innigheid en de vroolijkheid, die in dit werk den boventoon voeren,

staan in verband niet de gelukkige stemming, waarin Mozart zich toen als

bruidegom bevond. Toen zijn vader vernomen had, dat hij zijn intrek had

genomen bij mevr. Weber, die nog een andere dochter, Constance, bezat,

had hij, in de meening dat zijn zoon ook op die jongere zuster van Aloysia

verliefd zou kunnen worden — hetgeen dan ook werkelyk gebeurde — hem

aangeraden te verhuizen. Eindelijk voldeed de zoon aan zijn verzoek, maar

het was te laat: Constance had hem betooverd, en daar hij zich voor-

stelde, zonder haar niet te kunnen leven, besloot hij kort en goed, met haar

te trouwen. Wat ook de praktische vader tegen dat plan inbracht, en hoe

krachtig ook de moeder van Constance er zich tegen verzette, hij overwon

alle moeilijkheden en trad met zijn geliefde bruid in het huwelijk. Daarop

gaf de vader zijn zegen.

Korten tijd daarna kwam het jonge paar te Saltzburg, en de oude Leo pol d

bracht heerlijke dagen met hen door. Daar ter stede begon de componist

een nieuwe opera : Z' ooa del Caïro, die echter onvoltooid bleef. Te Weenen

teruggekeerd, was zijn voornaamste zorg, voor zich en zijn vrouw het

dagelijksch brood te verdienen, en eerst in het jaar 1785 zagen weder

belangrijke compositiën van hem, Davidde penitente en de aan Haydn

opgedragen zes strijkquartetten, het licht. Het volgend jaar schreef hij,

behalve het kleine zangspel Der Schauspieldirector, zijn derde monumentale

dramatische werk : Le Nozze di Figaro^ door den abbé da P o n t e naar het

blijspel van Beaumarchais, Le manage de Figaro, bewerkt. Ook deze

opera verwierf grooten bijval, maar toch gelukte het 's meestejs vijanden, haar

na de negende voorstelling van het repertoire te verdringen. Groote geest-

drift verwekte zij te Praag, waar zij 1786 door het gezelschap van Bondini

vertoond werd, en de meester beloofde, zijn eerstvolgend werk voor Praag te

schrijven. Hij heeft woord gehouden. Reeds 29 Oct. 1787 werd deze

nieuwe opera: Do7t Juan {Don Giovanni)^ voor welke wederom Da Pon te

den tekst had vervaardigd, daar ter stede gegeven. De geestdrift was nog

grooter dan bij de voorstelling van Figaro, en de bevolking van Bohème 's

hoofdstad noemde Mozart den grootsten meester in het rijk der tonen.

Te Weenen kwam deze opeia 1788 voor het eerst ten tooneele, en daar

gelukte het haar slechts langzaam, de gunst van het puhliek te verwerven.

Nu meende ook keizer Joseph iets voor Mozart te moeten doen; hij

benoemde hem tot hofcomponist en schonk hem een jaargeld van 800 gulden.

Gluck had in diezelfde betrekking 2000 gulden jaarlijks ontvangen. Her-

haalde malen had Mozart het plan opgevat, naar Engeland te gaan, maar
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telkens had hij aan zijns vaders wensch gevolg gegeven en was in Weenen

gebleven. Te Berlijn, waarheen hij zich 1789 met prins Karl Lichnowsky

beo-even had, werd hij aan het hof van F rede rik Wilhelm II met eer-

bewijzen overladen, en de koning bood hem den post van hofkapelmeester

aan. Toen Mozart dit zijnen keizer mededeelde, zeide deze: » Hoe nu,

beste Mozart! wilt ge ons verlaten?" Na die woorden wees de meester het

aanbod van den koning van Pruisen van de hand; hij bleef zijnen keizer

trouw en ... . kwam dientengevolge van gebrek om. Wel droeg de keizer

hem de compositie eener opera: Cosi fan tutte, op; doch hij stierf, voordat

Mozart het werk voltooid had, en van zijn opvolger, Leopold II, was

voor musici niet veel goeds te verwachten. Mozart dong naar de betrekking

van tweeden hofkapelmeester, doch te vergeefs, en hij zag zich genoodzaakt,

als plaatsvervanger van Hoffmann, kapelmeester aan de Stef aans-kerk,

op te treden, in de hoop hem eens op te volgen; maar Hoffman overleefde

hem. Hij had een reeks meesterstukken vervaardigd, maar zijn levens-

omstandigheden werden hoe langer hoe zorgwekkender. Dit verlamde echter

zijn werkkracht niet. In de jaren 1789 en 1790 voltooide hij de symphonieën

in Ss, in
ff

en in C, die tevens zijn meesterstukken op instrumentaal gebied

zijn; ook instrumenteerde hij volgens de eischen van het toenmalig orkest de

oratoria Messias, Acts und Galathea en Alexanderfest van Handel. In zijn

laatste levensjaar schiep hij, behalve een groot aantal kleine werken, de

heerlijke opera Die Zauherjlöte, La Clemenza di Tito en het Beq^iiem. Die

Zauherjiöie ontstond op aanraden van den schouwburgondernemer Schika-

neder, die in benarde omstandigheden was geraakt, waaruit hij door het

voorbeeldelooze succes der opera gered werd. De opera La Clemenza di Tito

was voor het kroningsfeest van keizer Leopold te Praag bestemd. Van dit

werk, dat Mozart binnen 18 dagen voltooid had, werd door het keizerlijke

echtpaar niet veel notitie genomen. Men verhaalt zelfs, dat de keizerin zich

vrij minachtend had uitgelaten over de porcheria (armzaligheid) der Duitsche

muziek. Ziek en teleurgesteld kwam Mozart uit Praag terug. IJverig

werkte hij voort aan Die Zauberföte, die 30 Sept. voor het eerst vertoond

werd, en begon toen aan het hem door een vreemdeling opgedragen Requiem.

Doch de dood overviel hem, voordat hij het voltooid had; hij stierf 5 Dec.

1791 's morgens te 1 uur.

Het Requiem werd door zijn leerling Süssmayer voltooid, en er is veel

over gestreden, welk aandeel Mozart eigenlijk aan dat werk gehad heeft.

Het geheimzinnige verhaal, dat de » Engel des doods" het Requiem zou

besteld hebben, is in diervoege opgehelderd, dat de bestelling was uitgegaan

van zekeren graaf Wallsegg te Stuppach, een dilettant-componist, die gaarne

goede compositién onder zijn naam liet uitvoeren.
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Aangaande Mozart's beteekenis in de muziekgeschiedenis leze men de

artikelen Instrumentale muziek, Muziekgeschiedenis en Opera.

Een volledige lijst der compositiën van dezen meester is uitgegeven door

Breitkopfen Har tel.

Het aantal levensbeschrijvingen van Mozart is zeer groot. Het beste

werk over hem is de biographie van Otto Jahn (tweede druk, 1867); een

overzicht van zijn werken vindt men in het Chronologisch themaüsckes Ver-

zeichniss sammtUcher Tonwerke W. A. Mozart's^ van Ludwig Ritte r von
Köchel (Breitkopf & Har tel, 1862). Aangaande zijn verblijf hier te

lande verdient aanbeveling Mozart 's verblijf in Nederland en het muziekleven

aldaar in de laatste helft der achttiende eeuw^ door D. F. Scheurleer

('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883).

miozart (Wolfgang Amadeus), jongste zoon van den vorige, geb.

26 Juli 1791 te Weenen, ontving onderricht in het klavierspel en in de com-

positie van Neukomm, Streicher, Albrechtsberger en Salie ri.

Hij liet zich 1805 voor het eerst in het openbaar hooren en speelde toen

een concert van zijn vader en variatiën op het menuet uit Don Juan.

Later, 1808, werd hij muziekmeester bij de familie van graaf Bawarowsky

in Gallicië. Hij maakte vele kunstreizen en vestigde zich 1814 te Lemberg,

waar hij 1826 de Gaecil ia-vereeniging stichtte. Hij was een goed klavier-

speler, doch maakte overigens weinig opgang in de muzikale wereld. Hij

stierf 30 Juli 1844 te Karlsbad.

Alozarteiim, een te Saltzburg ter eere van Mozart gesticht instituut, dat

concerten geeft en tevens leerschool is. Op dit oogenblik is J. F. Hummel

directeur dier inrichting.

MozartStiftung', een sedert 1838 te Frankfort a. d M. bestaande stichting,

die ten doel heeft, jonge onbemiddelde talenten een jaarlijksche toelage tot

voortzetting hunner studiën te geven. Tegenwoordig bedraagt het stipendium

1800 mark.

Mozin (Theo dor e), componist en klavierspeler te Parijs, geb. 1766,

gest. 14 Nov. 1850. — Zijn zoon Désiré Théodore, klavierspeler, geb,

1818, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs.

Hlücke (Franz), componist, geb. 24 Jan. 1819 te Möckern in de provincie

Saksen, maakte zich vooral op het gebied van den mannenzang verdienstelijk.

Hij ontving 1859 den titel van koninklijk muziekdirecteur en stierf 8 Febr. 1863.

Mudie (Thomas Moileson), geb. 1809 te Chelsea, gest. 24 Juli 1876

te Londen, ontving onderricht in de compositie van Crotch, in het klavier-

spel van Potter, werd 1844 muziekonderwijzer te Edinburg en vestigde

zich 1863 te Londen. Hij heeft vele instrumentale muziekstukken gecomponeerd.

ffluffat (Ge o r ge), componist uit de 17e eeuw, studeerde zes jaar te
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Parijs onder leiding van Lulli, was tot 1675 organist aan de kathedraal

te Straatsburg, bezocht vervolgens Weenen en Rome, werd 4690 organist

en 1695 kapel- en koormeester van den bisschop van Passau, in welke stad

hij 23 Febr. 4704 stierf. Hij gaf in het licht: Suavioris harmoniae insiru-

menialis liyporchemaücae Flonlegium primum^ bevattende 50 stukken voor 4

of 8 violen met basso continuo (Augsburg, 4685); Flonlegium secjmdum^

62 stukken (Passau, 4698) en Apparatus musico-organisticus, bevattende 42

toccata 's enz. voor orgel en klavier.

Maffat (August Go t tl i eb), zoon van den vorige, geb. omstreeks 4690,

"was een leerling van J. J. Fux, werd 474 7 kamer- en hoforganist van

keizer Kar el VI en stierf 4770 te Weenen. Men kent van hem 72 Ver-

setten oder Fugen etc, voor orgel, en Componimenti musicali voor harpsichord.

Een Courante en twee Menuetten van hem zijn opgenomen in de verzameling

Alte Klaviermusik van P a u e r.

Mühldorfer (Wilhelm Karl), componist, geb. 6 Maart 483H te Graz

in Stiermarken, werd 4855 orkestdirecteur aan den stadsschouwburg te Ulm,

1867 aan de Opera te Leipzig en 4884 aan die te Keulen. Onder zijn

compositiën bevindt zich een romantische opera : lm Ki/£hduser.

Mühlenfeld (Karl), geb. 4797 te Brunswijk, waar zijn vader contrabassist

in de hertogelijke kapel was, ontving onderricht in het viool- en klavierspel,

maakte in de jaren 4849—24 kunstreizen, o. a. naar Parijs en Londen,

vestigde zich daarna te Rotterdam en dirigeerde daar ter stede gedurende

eenige jaren de concerten. Hij vestigde zich 4850 te Londen en stieif aldaar

3 Sept. 4852. Hij was lid van verdienste der Maatschappij t. b. d.

Toonkunst. Van zijn compositiën zijn stukken voor klavier en gezangen

in druk verschenen.

JHÜhlin^ (August), geb. 4782 te Rahgune bij Dessau, ontving op de

Thomasschool te Leipzig onderricht van Adam Hiller en van A. E. Muller

en was als klavierspeler, violist en componist gunstig bekend.

Mulder (Jan George), violist, geb. 18 Febr. 4837 te 's Gravenhage,

ontving als leerling der koninklijke muziekschool aldaar onderricht van

J. H. Lu beek. Hij is thans leeraar aan dezelfde inrichting, en uit zijne

klasse zijn verscheiden uitstekende violisten te voorschijn gekomen. Ook

slaat hij in de residentie aan het hoofd van het strijkquartet, waarin, behalve

hij, de heeren W. van Agt hoven (2e viool), E. Benedictus (alt) en

J. Giese (violoncel) medewerken. — Zijn dochiers, Maria Cornelia (geb.

30 Oct. 4860) en Catharina VVilhelmina (geb. 30 Oct. 1864), zijn

gunstig bekende klavierspeelsters; zij ontvingen haar muzikale opleiding aan

de Koninklijke muziekschool.

SlüUer (Adülph), componist, geb. 7 October 4802 te Tolna in Hongarije,
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was eerst tooneelspeler, doch begon zich omstreeks 1825 op de compositie

toe te leggen en vervaardigde opera 's voor verschillende tooneelen in Weenen,

waar hij woonde. Het jaar van zijn dood is onbekend.

Muller (Adolph Heinrich), geb. veimoedelijk 17G8 te Nordheim in

Hanover, werd 1804 oiganist aan de N ie ola i-kerk te Leipzig.

Hlüller (Aegidius Christoph), geb. 2 Juli 17G6 te Görsbach bij Nord-

hausen in Thuringen, was hofmusicus van den hertog van Brunswijk en als

componist en violist gunstig bekend. Den meesten roem heeft hij eciiter

behaald door de opleiding van zijn vier zoons (z. Muller, Gebroeders, 1),

die te zamen een strijkquartet vormden, dat wereldberoemd is geworden.

Hij stierf 14 Aug. 1841 te Brunswijk.

JNüller (August), contrabas-virtuoos, geb. 1810, was concertmeester te

Darmstadt en stierf 25 Deo. 1867.

Muller (August Eb er hard), organist, broeder van Adolph Heinrich

M., geb. 13 Dec. 1767 te Nordheim in Hanover, werd 1789 organist te

Maagdenburg, 1 792 directeur te Berlijn, waar hij bevriend werd met M a r p u r g,

Fasch en Reichardt, en 1794 organist aan de Nicolaï-kerk te Leipzig.

Hij bespeelde behalve het orgel het harpsichord en de fluit. In 1810 ging

hij naar Weimar en stierf 1817. Zijn compositiën bestaan in concerten en

sonates voor klavier, suites en sonates voor orgel, klavieitrio's en duetten,

cantates en een klavier- en fluitmethode. In de Leipziger musikalische Zeitung

komen vele kritische opstellen van hem voor.

Muller (Bern hard), geb. 25 Jan. 1824 te Sonneberg, is kerkmuziek-

directeur van het hertogdom Meiningen. Hij heeft veel voor de l)evordering

der kerkmuziek in Thuringen gedaan.

Muller (C), orkestdirecteur en stichter der „Zondagsconcerten" te Amster-

dam, stierf aldaar omstreeks 1800.

Muller (Christiaan), orgelmaker, geb. 1690 te Andriesberg, leefde

1720—70 te Amsterdam. Zijn voornaamste werken zijn de orgels in de

Groote kerk te Haarlem, in de Jaco b ijn er-kei-k te Leeuwarden, in de

Luthersche keik te Rotterdam, in de Hervormde kerk te Beverwijk, in die

te Alkmaar en in de Luthersche kerk te Arnhem. Terwijl hij aan den bouw

van het groote orgel voor de St ep haans-kerk te Nijmegen bezig was, ver-

raste hem de dood. Zijn leerling Koning voltooide dat werk.

Muller (Christian Friedrich), vioolvirtuoos, geb. 29 Dec. 1752 te

Rheinsberg, maakte kunstreizen door verschillende landen van Europa en

stierf 1809 te Stockholm. Hij leefde eenige jaren met een te Kopenhagen

zeer beroemde zangeres, Caroli ne Fred erike Wal t h er, die zich van

haar man had laten scheiden, en die 1788 ook Muller verliet.

Muller rChristian Gottlieb), violist en componist, geb. 6 Febr. 1800
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te Nieder-Oderwitz bij Zittau, werd violist in een orkest te Leipzig en 1829

directeur der Euterpe-concerten aldaar. In 1838 werd iiij stadsmuziekdirecteur

te Altenburg en stierf aldaar 29 Juni 1863. Onder zijn compositiën bevinden

zich twee opera's. Hij was de man, die Richard Wagner omstreeks

1829 het eerste onderricht in de harmonieleer gaf.

Muller (Friedrich), geb. 10 Dec. 1786 te Orlamünde, werd 1831

directeur der vorstelijke kapel te Rudolstadt, in welk orkest hij sinds 1802

als violoncellist en clarinettist werkzaam was geweest. Hij maakte in zijn

jongen tijd vele kunstreizen. Onder zijn compositiën bevinden zich sympho-

nieën, quartetten en zangstukken.

JMÜller (Gebroeders. I.). Deze vier virtuozen vormden het volmaakste

strijkquartet dat tot heden bekend is. Zij waren zoons van Aegidius

Ghristoph M. De oudste, Karl Friedrich (eerste violist en concert-

meester van den hertog van Brunswijk), werd geb. 11 Nov. 1797 en stierf

4 April 1873; Theodor Hein r ie h Gustav (alt) werd geb. 3 Dec. 1790

en stierf 7 Sept. 1855; August Theodor (violoncel) werd geb. 27 Sept.

1802 en stierf 20 Oct. 1875, en Franz Ferdinand Georg (tweede viool

en kapelmeester van den hertog) werd geb. 29 Juli 1808 en stierf 22 Mei

1855. Aanvankelijk waren de vier broeders, evenals hun vader, in dienst

van den hertog van Brunswijk, doch tengevolge van 's hertogs streng verbod,

dal geen zijner hofmuzikanten zich op een openbaar concert mocht laten

hooren, besloten zij, nadat zij zich heimelijk in het quartetspel geoefend

hadden, hun ontslag te nemen. Wel maakte de omwenteling van 1830 aan

het despotisme van hertog Karl een einde, en diens broeder en opvolger

deed zijn best, de gebroeders Muller weder aan zijn kapel te verbinden;

maar zij wilden nu de vruchten van hun studiën trekken en begaven zich

op reis. Het M ü 1 1 e r -quartet doorreisde geheel Duitschland, bezocht Parijs en

Kopenhagen en gaf 1852 ook hier te lande uitvoeringen. Hun programma 's

bestonden bijna uitsluitend uit werken van Haydn, Mozart en Beethoven,

en hun voordracht van die werken was voortreffelijk. In het jaar 1855 werd

het quartet tengevolge van den dood der broeders Georg en Gustav

ontbonden.

JHÜller (Gebroeders. II). De oudste der hierboven genoemde gebroeders

had vier zonen, en dezen vormden een nieuw quartet. De oudste, Bernhard,

geb. 24 Febr. 1825, was de altist van dit quartet; Karl, geb. 14 April

1829, speelde de eerste viool; Hu go, geb. 21 Sept. 1832, de tweede, en

Wilhelm, geb. 1 Juni 1834, de violoncel. Dit nieuwe quartet werd aan-

vankelijk aan de hofkapel van Meiningen verbonden, en alle vier de broeders

verkregen den titel van kamervirtuoos, Karl ook dien van concertmeester.

Evenals hun voorgangers maakten zij groote kunstreizen en bezochten,
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behalve de grootste steden van Duitschland, ook Nederland, Frankrijk, Denemarken
en Rusland. Toen 1867 Karl kapelmeester te Rostock geworden was, trad

L. Au er als eerste violist van het quartet in zijn phats; doch toen 1873
ook Wilhelm een vaste betrekking verkreeg, namelijk die van solo-violon-

cellist der koninklijke kapel te Berlijn, werd het quartet ontbonden.

Muller (Kar el F reder ik), componist, geb. 17 Nov. 1788 te Nijmegen,

ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn moeder, de gunstig

bekende altzangeres Luise Muller (geb, 1763, gest. 1829). Op jeugdigen

leeftijd liet hij zich in Duitschland als klavierspeler hooren, sloot zich als

muziekdirecteur bij een reizend tooneelgezelschap aan en vestigde zich 1813

als muziekonderwijzer te Berlijn, waar hij zich ook als klavierspeler herhaalde

malen in het openbaar liet hooren. Nadat hij tengevolge van een val zijn

arm gebroken had, legde hij zich bepaaldelijk op den zang en de compositie

toe. Als componist had hij de gewoonte, zijn werken aan gekroonde hoofden

te zenden, tengevolge waarvan hem vele onderscheidingen te beurt vielen.

Als componist is hij bekend door een opera : Das Schloss Morano^ vele

liederen en instrumentale muziek. Ook heeft hij eenige kritische opstellen

geschreven en een tot gebruik bij het zangonderwijs dienend instrument,

genaamd Tonoplaste (z. dit) uitgevonden.

Muller (Hippolyt), violoncellist, geb. 16 Mei 1834 te Hildburghausen,

was een leerling van Joseph Men ter, werd 1854 leeraar aan het conser-

vatorium te Munchen en stierf daar ter stede 23 Augustus 1876.

Muller (Johann Christian), geb. te Langen-Sohland bij Bautzen, kwam

1778 te Leipzig en werd door Hiller tot eersten violist bij het schouwburg-

en concertorkest aangesteld. Bijna nog beroemder dan wegens zijn vioolspel

was hij wegens zijn virtuositeit op de harmonika.

Muller (J. G.), geb. 14 Juli 1813 te Syra bij Geithain in Saksen, werd

1840 directeur der Dresdensche mannenzangvereeniging Orpheus en 1860

cantor en muziekdirecteur aan de Driekoningenkerk te Neustadt-Dresden. Hij

heeft vele compositiën voor mannenkoor geschreven.

Muller (Johann Heinrich), violist en componist, geb. 19 Maart 1781

te Koningsbergen in Pruisen, studeerde te Parijs onder leiding van Kreutzer,

werd lid der Weener hofkapel en kwam 1803 te Petersburg, waar hij orkest-

directeur aan een Duitschen schouwburg en later een zeer geacht muziek-

onderwijzer, ook in het klavierspel, werd. Tot zijn leerlingen behooren

Field, Lafont, Böhm en Sussmann. Onder zijn compositiën bevindt

zich een oratorium: Der Erzengel Michael. Hij stierf 19 Maart 1826 te

Petersburg.

Muller (Johann Immanuel), organist en muziekdirecteur aan het

gymnasium te Erfurt, geb. 1 Jan. 1774 te Vippach in het hertogdom Weimar,

40*
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gest. 25 April 1839 te Erfurt. Van zijn compositiën — Missen, symphonieën

en klavierstukken — is weinig gedrukt.

llüller (Johann Michael), geb. 14 Aiig. 1772 te Schwetzingen, ontving

aan het conservatoire te Parijs onderricht in het vioolspel, werd 1789 orkest-

directeur te Bern, vervolgens te Bayreuth, daarna te Frankfort a. d. M., te

Breslau en te St.uttgart, in welke laatste stad hij 1835 algemeen geacht stierf.

ülüller (Iwan), clarinetvirtuoos, geb. 3 Dec. 1786 in de nabgheid van

Reval in Rusland, kwam 1809 te Parijs en liet zich aldaar met zeer grooten

bijval hooren. Reeds in het jaar 1812 was hij wereldberoemd, en overal

hield men hem voor den grootsten clarinetvirtuoos. Hij maakte belangrijke

verbeteringen in de constructie der clarinet, die 1816 door de voornaamste

Fransche en Belgische instrumentenmakers werden aangenomen. (Z. Clarinet.)

Tot 1820 bleef hij te Parijs, maakte vervolgens nieuwe kunstreizen en werd

bij zijn terugkomst, 1826, tot leeraar aan het conservatoire benoemd. Omstreeks

1850 begaf hij zich nogmaals op reis, bezocht vele steden van Duitschland

en stierf 4 Febr. 1854 te Bückeburg. Zijn compositiën bestaan in virtuozen-

muziek en een leerboek van het clarinetspel.

Muller (Marianne), zangeres, geb. 1770 te Mainz, was aan den konink-

lijken nationalen schouwburg te Berlijn verbonden en stierf aldaar 30 Mei 1851.

Muller (Matthias), instruinentenmaker te Weenen, vond 1800 een dubbel

klavier uit, aan hetwelk hij den naam Dittanaklasis gaf.

Muller (R ie hard), geb. 25 Jan. 1830 te Leipzig, is de zoon van

Christian Gottlieb Muller. Hij richtte 1849 de zangvereeniging A ri on

op en schreef vele liederen en mannenkoren.

Muller (Wenzel), componist, geb. 26 Sept. 1767 te Türnau in Moravië,

werd 1783 kapelmeester te Brünn en 1786 te Weenen. Toen 1808 zijn

later als Th ere se Grünbaum beroemd geworden dochter als zangeres naar

Praag ging, nam hij daar ter stede de betrekking van operadirecteur aan,

doch keerde 1813 weder naar Weenen teiug, waar hij kapelmeester aan den

schouwburg in Leopoldstadt werd. Hij stierf 3 Aug. 1835 te Baden bij

W^eenen. — Onder zijn zeer talrijke compositiën bevinden zich ongeveer 200

opera's, operettes, zangspelen, pantomimes en tooverkluchten, allen zeer

oppervlakkig, maar die bij het schouwburgpubliek, niet alleen van Weenen,

maar ook van buitenlandsche steden, groot succes gehad hebben.

Muller (Wilhelm Christian), geb. 7 Maart 1752 te Wasungen bij

Heiningen, was doctor in de phiiosophie en muziekdirecteur aan den Dom te

Bremen. In de Allgemeine musïkalische Zeitung zijn vele artikelen van hem

opgenomen. Hij stierf 6 Juli 1831.

Muller (Wil Ham), tenor, geb. 4 Feb)-. 1845 te Hanover, betrad aldaar

1868 het tooneel en werd 1876 aan de koninklijke Opera te Berlijn verbonden.
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Muller—Hartuug (Karl Wilhelm), geb. 19 Mei 1834 te Suiza in

Ttiuringen, werd 1865 hofkapelmeester te Weimar, in welke betrekking hij

nog heden werkzaam is.

Mttllner (Josepha), een der beste harpspeelsters uit de vorige eeuw, geb.

1769 te Weenen. Zij ondernam 1798 een groote kunstreis. Behalve

stukken voor harp heeft zij liederen, een strijkquartet en een opera: Der

heimliche Bund^ gecomponeerd.

Slfithel (Johann Go tt f ried), geb. 1729 te Möllin in Saksen-Luneburg,

weid op 17-jarigen leeftijd kamermusicus en hoforganist te Schwerin. Nadat

hij verlof had gekregen om een studiereis door Duitschland te maken, begaf

hij zich in de eerste plaats naar Seb. Bach, bij wien hij langen tijd in de

leer bleef, en zette na diens dood zijn studiën voort bij Philipp Emanuel
Bach. Te Schwerin teruggekeerd, bleef hij daar nog twee jai'en en ging toen

naar Riga. Hij was een der beste organisten en klavierspelers van zijn tijd.

Mundy (J o h n), organist, geb. in Engeland omstreeks het midden der

16e eeuw, werd 1585 organist van St. George's Ghapel te Windsor en

verkreeg later den graad van doctor in de muziek. Hij stierf 1630. Van

zijn compositiën zijn Sotigs and Psalmes in druk verschenen.

niindy (William), vader van den vorige, werd 1563 lid der koninklijke

kapel te Londen. Hij stierf omstreeks 1591. Een Service en drie Antheins

van hem zijn opgenomen in Bar na rd 's Selected Ckurch Music.

Muris (Joannes de), eigenlijk Je an de Meurs geheeten, inuziekgeleerde

uit de 14« eeuw, was omstreeks 1300 in Normandië geb., werd canonicus

en dekaan te Parijs en stierf vermoedelijk 1370. Gerbert deelt in zyn

Script, eccl. de mus. Tom. III eenige zijner schriften mede, als: Johanues

de Muris: Tractatus de Musica; Tractaius de Musica ook Musica speculutiva

of theoreticus Be Numeris., gui musicus retinent consonantias ; Tractatus de

Proportionihus ; Quaestio?ies super partes Musicae en Ars Discanlus. Joannes

de Muris behoorde met Marchettus van Padua tot de geleerden,

welke de grondregels der harmonie vaststelden : dat reine consonanten van

dezelfde soort, als octaven, quarten en quinten, in rechte beweging niet

onmiddellijk op elkaar mogen volgen, en dat elke dissonant in de eerst-

volgende consonant opgelost moet worden.

Murky, een in de vorige eeuw zeer gebruikelijke soort van klavierstukken,

waarbij de bas in gebroken octaven voortschrijdt.

Marmurando, murmelend, zeer zacht.

Murschliaiier (Franz Xaver Anton), geb. omstreeks 1670 te Zabern

bij Straatsburg, was kapelmeester aan de Vrouwenkerk te Munchen en stierf

daar ter stede 1737. Gerber voert in zyn Neiies Lexicon der Tonkünstler

de volgende werken van M. aau: Fespertimm Latriae et Hj/perduUae Cultuni
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sive Psalmi Vesperüni etc. a 2 Violinis oblig. 4 voc. in Ripieno, cum annexo,

pro Corotdde, Psalmo: Laudate pueri a Basso solo 3 Instr. concert, en

Prototypon Longo-Breve Organicum etc. bevattende 34 stukken voor orgel.

Mnsard (Frangois Henri), geb. 1795, gest. 3 April 1859 te Auteuil

bij Parijs, was een der bekendste Fransche danscomponisten dezer eeuw. Hij

stond te Parijs aan het hootd van een groot balorkest.

SInset (Col in). Jongleur uit de 138 eeuw, bespeelde vele instrumenten

en werd te Parijs beroemd. Op de bibliotheek aldaar bevindt zich een manu-

script van hem, bevattende drie chansons.

Musette, Fr., een soort van zakpijp, die in vroeger tijd in Frankrijk zeer

geliefd was; ook een landelijke dans in ®/g-maat, die waarschijnlijk oorspron-

kelijk voor genoemd instrument geschreven was en later ook in Stdies en

Partites voor klavier opgenomen werd. Het karakteristieke in deze danswijze

was de doedelzak- bas, de als orgelpunt voortklinkende dominant met de

tonica.

Iflusik- of Musieirg^edakt (ook in het Ned. : Muziek- of Musiceergedakt),

fluitstem in een orgel, wegens haar zwakken toon ook wel Stilgedakt

genoemd.

Muzen (Gr.: Müuaat, Lat.: Musae, Fr.: Muses, Hoogd.: Musen), de zang-

godinnen. Hesiodus was de eerste die er negen met name noemde:

KI ei o (Clio), de verhalende; Euterpe, de vreugdebrengster; Thaleia

(Thai ia), de bloeiende; Melpomene, de zangeres; Terpsichore, de

danslustige; E rat o, de liefelijke; Polyhymnia, de zangrijke; Urania, de

hemelsche, en Kalliope, de schoonstemmige. Zij heeten bij hem de dochters

van Zeus en Mnemosyne, in Pyrië op den Olympus geboren. Bij

Homerus zijn de Muzen de godinnen van den zang, die de dichters bezielen

en hen beschermen. De Camoenae zijn de Muzen der Romeinen.

Muziekg'eschiedenis. — De ontwikkeling der muziek is in dit Lexicon

in verschillende afzonderlijke artikelen, als Instrumentale en Vocale muziek,

Kerkmuziek, Opera enz., behandeld. Toch mag een algemeen overzicht der

muziekgeschiedenis, hoe beknopt ook, in een werk als dit niet ontbreken.

Hetgeen in dit artikel slechts aangestipt wordt, zal men uitvoerig behandeld

vinden in de artikelen, naar welke verwezen wordt.

Waar de geschiedenis der muziek begint, is even moeilijk te zeggen, als

waar de geschiedenis der menschheid begint. De verhalen uit de kindsheid

der muziek zijn evenzeer met mythen verbonden als die uit de kindsheid

van het menschdom. De oude Indianen namen aan, dat god Brahma zelf

hun door zijn zoon Manu muziek en muzikanten gegeven had, en de halfgod

Nared was bij hen de bespeler van het eerste instrument, de zevensnarige

Vina. De Egyptenaren schieven hun heilige wijzen aan Isis toe en be-
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schouwden hun god Tliol als uitvinder der iiislruinentale muziek, evenals de

Grieken Her mes voor den oudsten instrumentist hielden. — Van de macht
der muziek gewagen de oudste mythen. De Indianen geraakten bij het aan-

heffen van sommige wijzen zoozeer in vuur, dat zij er door veiteerd werden

;

ook bezat bij hen de muziek het vermogen om de natuur te veranderen,

regen te verwekken en de zon te verduisteien. Bij de Grieken voegden zich

de steenen kunstig bij elkaar op de tonen van Amphions lier, en Orpheus
bedwong door de muziek het wilde in de natuur. Bij de Israëlieten vielen

de muren van Jericho door het schetteren der trompetten.

Van de Chiiieezen weten wij, dat zij ten tijde van Confucius (Konfutsee),

omstreeks 500 v, Chr., een vast toonstelsel hadden, en dat genoemde wijsgeer

de intellektueele ontwikkeling van een land beoordeelde naar de muzikale

keimis der inwoners. In een Chineesch werk van later tijd wordt de muziek

^uitdrukking van het gevoel" genoemd, en haar wordt de macht toegekend

»het hart te bevredigen."

In het toonstelsel der Chineezen had men ook reeds de eigenaardige

kenteekenen der toonschaal, haar halve tonen, iiaar veideeling in twaalf zulke

halve lonen en de fijnheden van den zoogenaamden qui n ten cirkel, d. w. z.

dat de voortzetting der quint weder in den toon van uitgang teiugleidt.

Van welken aard de muziek der oudste volken was, kunnen wij ons

nauwelijks meer voorstellen. Vrij algemeen echter neemt men aan, dat bij

de Chineezen, zoowel als bij de Indianen, Egyptenaren en Perzen, twee ver-

schillende toonstelsels in gebruik waren. Het eene vermeed de halve tonen

onzer schaal en maakte dus geen gebi-uik van den vierden en den zevenden

toontrap. Dit toonstelsel, hetwelk vermoedelijk ook bij de oude Kelten in

gebruik was en in de muziek der oude Grieken onder den naam van onver-

anderlijke toonhoogten voorkwam, berustte, naar men aanneemt, hierop, dal

het gehooi' de kleinste intervallen niet zonder groote moeite kon onderscheiden.

Men kan zich dit vermoedelijk oudste toonstelsel, dat volgens sommigen nog

heden hij de Chineezen in zwang is, het best voorstellen, wanneer men de

vijf zwarte toetsen van het klavier achter elkaar aanslaat.

Dit toonstelsel hebben de oudste volken in den loop der lyden in diervoege

ontwikkeld, dat zij niet alleen het gebjuik van halve tonen aannamen, maar

de tonen in nog kleiner intervallen begonnen te verdeden, die zij aanvankelijk

daar aanbrachten, waar tot nog toe de intervallen van anderhalven toon hadden

gelegen, b. v. in het toonstelsel

c d e g a c

tusschen e en g, tusschen a en c.

Te vergeefs heeft men getracht, deze kleine intervallen van kwart- en derde

tonen en 11012 itis;ewikkelder verhoudingen aan onnauwkeurige waarnemingen.
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aan gehoorsbedrog of aan abstrakte mathematische berekeningen toe te

schrijven; de berichten stemmen te, zeer overeen, en de berichtgevers zijn veel

te vertrouwbaar, dan dat men er zich zoo gemakkelijk van zou kunnen af-

maken. Wij staan hier dus voor een raadsel, dat alleen opgelost zou kunnen

worden door een muzikale expeditie naar die landen, waar eens bedoelde

toonstelsels geheeischt hebben en ten deele nog heden in zwang zijn.

Een dergelijke expeditie is indeidaad reeds eens gemaakt. Toen Bo na-

pa i- te 1798 naar Eg'ypte trok en op de hoogte der Pyramiden de Fransche

vanen plantte, had hij in zijn gevolg een groot aantal geleerden, waaronder

ook musici, bestemd om in genoemd land nasporingen in het belang der

wetenschap te doen. De uitslag was, wat de nmziek betreft, niet zeer ge-

lukkig. Slechts een paar melodieën van twijfelachtigen ouderdom werden

gevonden. Ook de heerschappij van Engeland over Indië heeft nog geen

meer licht over de muziekgeschiedenis van dat land gebracht, daarentegen

wel over de Indische philosophie.

Dat de muziek bij de oude volken in aanzien stond, blijkt vooral uit hun

monumenten. Op de Egyptische gedenkteekenen vindt men geheele koren

van zangers en instrumentisten Afbeeldingen van harpen, fluiten, trompetten,

luiten en andere instrumenten komen daarop in groole menigte voor. Van

))vrije" kunst was echter bij de Egyptenaars geen sprake; PI at o, die onder

hen veitoefde, klaagt over het stereotiepe hunner kunstvoortbrengselen en het

gemis van waarlijk vi'ije schepping. Hun kunstenaai's mocliten niets te voor-

schijn biengen wat van de vaslgestplde priesterregels afweeü, dientengevolge

was er geen vooiuitgang in hun kunst te bespeuren Toch moeten sommige

hunner gezangen groeten indruk gemaakt hebben, althans de Grieksche ge-

schiedschrijver Herodotus verhaalt, dat zij hun god Maneros dezelfde

hymne toezongen, welke de Grieken bij het begraven van liun godenkind

Linos aanhieven, en dit gezang kon alleen van Egypte naar het jonge volk

der Hellenen zijn doorgedrongen. De mythische Orpheus was ook in Egypte

geweest. De wijsgeer Pythagoras leerde daar te lande de juiste verhouding

der intervallen kennen, en zijne theorie van het verband der muziek met

het heelal is ook van daar afkomstig.

Dat de Israëlieten veel van de muziek der Egyptenaren hebben overge-

nomen, is meer dan een vermoeden. Zij toch waren eeuwen lang gasten

en later slaven der Egyptenaars geweest. Ook was Mos es, die de Israëlieten

uit Egypte leidde, een leerling der Egyptische priesterwijsheid, tot welke in

de eerste plaats de muziek behoorde. Het triomflied der Joden op Ph ara o's

nederlaag heeft den Egyptischen hymnevorm ; ook hun voornaam.ste instru-

menten, de pauke, de driehoekige harp en de trompetten, waren uil dat land

atkomstig. Hun schoonste gezangen ontstonden m den tijd na den uittocht
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uit Egypte, en niet onwaarschijnlijk komen deze, wat den vorm betreft, met

de Egyptische muziek overeen. Welke macht de toonkunst reeds bij de

Israëlieten bezat, blijkt uit het verhaal, hoe Davids gezang den Demon uit

Sauls hart verdreef.

Wat de Perzen betreft, vermoedt men, dat zij hun muziek aan de Baby-

lonisch-Assy risch e ontleend hebben. Met iiun hoofdplaats gezeten in het

hart van het aloude Babylonische lijk, hebben de Sasaniden daar stellig de

toonkunst niet behoeven in te voeren, maar ze, naai- men veilig mag aannemen,

reeds op zekere hoogte van ontwikkeling aangetroffen. De meest natuurlijke

onderstelling is, dat de Babylonische muziek door de Perzische overheerschers

eenvoudig werd overgenomen en alles verdrong, wat zij van nationaal gezang

uit hun vroegere zetels hadden medegebracht ; maar dat dit laatste ten

minste een soortgelijken invloed liad als b. v. de Hongaarsche en Slavische

volsmuziek in de constitutie der Europeesche toonkunst van onze dagen.

Hetgeen de Arabieren koit voor en na M a h o m m e d aan de Perzen

ontleenden, was naar alle waarschijnlijkheid vooral de praktijk van het land

'Iraq, d. i. de Oudbabylonische met Perzische bijmengsels, en mogelijk, sedert

de Seleuciden, ook min of meer door Griekschen invloed aangedaan.

De stichter van den Islam was evenmin een voorstander van de muziek

als van het wijndrinken geweest. Eerst na lang aarzelen weitl door schrift-

geleerden de beoefening der toonkunst toegestaan, mits men zich sommige

beperkingen getroostte, o. a. trommen, fluiten en trompetten in plaats van

snaarinstrumenten verkoos. Doch juist die schoorvoetende erkenning der

kunst door de tegenpartij bewijst reeds, dat zij niet minder diepe wortels

geschoten had dan de Islam. Zij had zelfs oudere brieven dan deze. Sinds

eeuwen was er door de Aiabieren gezongen, al was het maar om de kameelen

in gang te houden of de dooden te beklagen; en nog in later tijd waren de

inboorlingen van Hidjaz om hun schoone stemmen beroemd. Volgens veler

meeniiig is het Arabische kunstgezang, in navolging van het Perzische, doch

waarschijnlijk op nationalen grondslag ontstaan. Over het toonslelsel der

Arabieren vindt men o. a. mededeelingen in het boekje van Dr. J P. N. Land :

Over de Toonladders der Arahische Muziek (Amsterdam, Joannes

Muller, 1880).

Iets meer dan van de muziek dezer oude volken is ons van die der

.Grieken bekend.

Het Grieksche toonstelsel is in dit Lexicon in een afzonderlijk artikel

(z. Grieksche muziek) behandeld. Hier vinde alleen een overzicht der ont-

wikkeling dier muziek een plaats.

De groote beteekenis der muziek bij de Grieken blijkt reeds uit de mythen

van dat volk. A po 11 o, de eigenlijke genius van den Griekschen geest, is de
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uitvinder van hun aanzienlijkst instrument, de Kithara. Men denke voorts

aan Dionysos, aan Orpheus, aan Linos e. a., wier mythen alle betrek-

king op de muziek hebben.

Na de Dorische volksverhuizing, omstreeks 1000 v. Ghr., verdwenen de

Aziatische elementen meer en meer : loniërs, Doriërs en Aeoliërs waren de

voornaamste volkstammen, en naar hen werden ook de toonladders genoemd,

die later het Gneksche toonslelsel beheerschten. In het jaar 776 v. Ghr.

ontstonden de Olympische spelen, die veel bijbrachten tot de ontwikkeling

der Grieken. Belangrijk voor de ontwikkeling der kunst daar te lande waren

de Pythische spelen van den Delphischen A poll o. Wijd beroemd weid het

Pythische fluitspel, waarin de toonkunstenaar Sak ad os met de voorstelling

van Ap o 11 o 's Drakengevecht de zege behaalde. In Athene waren de muzikale

wedstrijden met het feest der Panathenaeën verbonden, en de grootste staats-

man van Griekenland, Per i kies, stichtte aldaar een zangschool (O de ion).

Zoo traden nevens de Rhapsoden, die oudtijds het land doortrokken en

de oude heldengedichten voordroegen, ook zangers (A e o den) op, die lyrische

wedzangen voordroegen, alsmede de kitharisten en fluitspelers van beroep.

De zanger Archilochos (omstreeks 688 v. Ghr) was zoo beroemd, dat hij

te zamen met Homerus op oude munten voorkomt. Bekender nog in de

muzikale wereld is Terpander (omstreeks 670 v. Ghr.), afkomstig van het

eiland Lesbos. Hij breidde de oude viersnarige lyra uit tot een instrument

van zeven snaren en stelde uit de oude liederen dei' Grieken de velschillende

toonsoorten samen. Dientengevolge wordt hij als de eigenlijke stichter der

Grieksche muziek beschouwd. Het tooneel zijner werkzaamheid was Sparta,

waar hij, dooi' het orakel daarheen beroepen, door zijn kithara den vrede

herstelde. Tegelijk met hem werd Tirtaeus, de gevierde zanger der krijgs-

liederen, daarheen beroepen In tegenstelling van Ter panders ernstige

kunst bracht Olympos (de jonge) de hartstochtelijke zangen van zijn

phrygisch-aziatisch vaderland naar Griekenland over, en zijn stoute » strijd-

wagenwijze" deed den in somber gepeins verzonken Alexander den

Groote opvliegen en naar het zwaard grijpen. Beroemd zijn ook Alk man,

die met zijn liefdesliederen in Sparta ook de andere aziatische (de Lydische)

toonsoort invoerde, en de reeds vermelde fluitspeler Sakadas van Argos.

Maar de bloeitijd der Grieksche muziek valt in de 6e en 5e eeuw v. Ghr,

Uit het declamatorische reciet ontwikkelde zich met het toenemen van de

schoonheid der Lyriek een melodischer gezang. In dat tijdperk muntten uit

Alcaeus en de beroemde dichteres Sappho, welke laatste zelfs een zang-

school voor meisjes had, hetgeen iets bijzonders was, daar gewoonlijk alleen

knapen voor de zangkunst werden opgeleid; voorts Anakreon, die den

meisjes zijn vroolijke liederen voorzong ; Stesichoros, die den koordans schiep
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aan welken de Tragoedie haar koor ontleende; Ibykus, wiens moord dooi-

de kraanvogels aan het licht gebracht werd ; A r i o n, de uitvinder der tragische

zanden; Pindarus van Thebe (^eb. 522 v. Chr.), wiens Hymnes, Oden,

Dithyramben en Paeanen vol geestdrift waien, en zijne mededingster, de

schoone Kori n na.

Na den Peloponnesischen oorlog ging de muziek als zelfstandige kunst

meer en meer in de virtuositeit over. Een schoone fluitblazerin te Athene

werd in een standbeeld als Venus voorgesteld, en beroemde kitharisten

stonden bij Alexander den Groot e en bij zijn vader Philip pus in

aanzien. Omstreeks denzelfden tijd begon de muziek in alle kringen beoefend

te worden. Sokrates nam nog op zijn ouden dag les bij den musicus

Daraon, die zelf philosoof was. Perikles, Alcibiades, en zelfs de

ernstige Epaminondas, hadden hun muziekonderwijzer, evenals de dichter

Sophokles den zijnen.

Zonder twijfel is de muziek overal als gezang begonnen, d. w. z. alle

volkeren hebben eerst gezongen en daarna gespeeld. Het muzikaal bewustzijn

ontwaakt echter eerst door de pogingen, het gezang op instrumenten over te

dragen. Eerst het samenstellen van een instrument noodzaakt tot bepaling

der toonverhoudingen en tot aanneming van een vast toonstelsel. Het eerste

instrument, aan hetwelk de Grieken hun toonstelsel ontwikkelden, was de

viersnarige Lyra. De vier snaren waren in naast elkander liggende lonen

gestemd, en wel in diervoege, dat de halve toon voorafging. Zoo ontstond

een toonieeks van een halven en twee heele tonen, b. v. : e { g a, oi b c

d e. Deze reeks noemden de Grieken tetrachordon (viersnaar), en deze

benaming is tot heden gebiuikelyk gebleven voor vier bmnen het interval

der quart liggende tonen. De viersnaiige Lyra werd later — volgens de

overlevering door Terpander — tot zeven snaren uitgebreid, die te zamen

twee tetrachorden vormden, welke door één toon met elkaar verbonden waren

:

b c d e e f g a

Om deze zeven tonen tot een octaaf uit te breiden, mocht men niet naar

de hoogte toe er nog een toon bijvoegen, want daardoor zou een Tri lo n us

—

een opvolging van drie heele tonen, die voor onmelodisch werd gehouden —
ontstaan zijn De at keer, dien men van dezen Tritonus had, heeft niet alleen

op de vorming der Grieksche loonschaal een beslissende.! invloed uitgeoefend,

maar is ook door de geheele middeneeuwen, ja zelfs gedeeltelijk tol in de

nieuwe muziek geldend gebleven. Men voegde deihalve van onderen nog

een noot bij de toonreeks en verkreeg dientengevolge de toonladdei van een

octaaf bestaande lut één toon en twee tetrachorden De wijze waarop de

Grieken uit deze reeks tonen hun muziekslelsel ontwikkelden vindt men in
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het artikel Grieksche muziek, de wijze waarop zij hun muziek noteerden

in het artikel notenschrift.

De muziek der Grieken was homophoon (eenstemmig), slechts door de octaaf

of door de quart verdubbeld, welke verdubbeling bij de verbinding van knapen-

met mannenstemmen als van zelf ontstond. Datgene wat wij harmonie noemen,

het samenklinken van verschillende stemmen in zoogenaamde accoorden,
hebben de Grieken evenmin als de andere oude volken gekend. Maar het

karakteristieke van de eigenaardige toonsoort, — Dorisch, Lydisch, Phrygisch

enz., — waarin de grondtoon der melodie nooit twijfelachtig was, gaf aan

de Grieksche melodie zekere vastheid en waardigheid, zelfs bij den levendigsten

rhythmus. Het getal van oudsher bekende melodieën was zóó groot en zóó

bekend, dat de latere dichters, als Aeschylus en Sophokles, slechts de

namen behoefden aan te geven. Zij heetten N o m o i (wetten). Oorspionkelijk

lofzangen op Apollo, werden zij later naar den naam des kunstenaars

genoemd, die ze vervaardigd had. Zij waren ook afkomstig van feesten, of

behoorden enkelen volksstammen toe; zoo waren er Pythische, Aeolische

en Boeotische Nomoi. Andere heetten naar de versmaat Trochaeïsch

of Orthisch. Beurtzangen aan tafel heetten Sk oliën. Voorts had men

een Nomos van Terpander, en Timotheus van Milete liet een groot

aantal dergelijke gezangen na. Enkele dezer wijzen zijn tot ons gekomen.

De instrumenten werden bij de Grieken alleen lot begeleiding van den

zang gebruikt. Eerst in later tijden trad het instrumentale spel meer op

den voorgrond. De voornaamste instrumenten waren de Lyra, de Kithara

en de Aulos (z. deze woorden).

Wat ons van de Grieksche muziek bekend is geworden, hebben wij voornamelgk

te danken aan hun schrijvers: Aristoteles, diens leerling Aristoxenos,

Aristides Quintilianus, Alypius en den Romeinschen schrijver

Boethius (z. deze namen).

Bij de Romeinen was de muziek, evenals de kunst in het algemeen,

lang zoo zelfstandig niet. Zij namen van de Grieksche muziek hoofdzakelijk

de virtuositeit en de pracht der instrumentale muziek over. Ten tijde van

Caesar waren eens op een feest te Rome twaalf duizend zangers en instru-

mentisten bijeen, en H o r a t i u s klaagt, dat de aangename fluitentoon uit den

voorvaderlijken tijd wegens den grooten omvang der nieuwe theaters voor

de gedruischmakende instrumenten heeft moeten wijken. Keizer Nero, die in

alles wilde uitmunten, trachtte ook de grootste vutuoos te worden. Of-

schoon reeds bij zijn eerste optreden de toehoorders niet wisten, of zij om

zijn sleclite stem en zijn armzalige voordracht zouden lachen of huilen, en

het geven van teekenen van afkeuring alleen verhinderd werd door een op

's keizers last ingestelde claque, trok hij toch naar Griekenland, waar hij
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door het in verval geraakte volk met dezelfde pi-ijzen bekroond werd, die

eens de lokken der edelste kunstenaars getooid hadden. De kunst diende alleen

tot vermaak en was op het einde van het Romeinsche lijk zóó laag gezonken,

dat de heihge Hieronymus verklaarde, dat een christehjke maagd niet eens

mocht weten, wat lier en fluit was, en waartoe zij dienden.

Aangaande de muziek der Middeneeuwen raadplege men het artikel

Kerkmuziek. Deze toch is het voornaamste gedeelte der muziek gedurende

die periode, en door haar bereikte, vooral na de uitvinding der harmonie, de

toonkunst een hoogen trap van bloei.

Nevens de kerkmuziek en gedeeltelijk in verband daarmede ontwikkelde

zich het Volkslied (z. dit). Ook bestond in de middeneeuwen nog het

overoude gilde der Barden, dat voornamelijk bij de noordelijke volken van

Europa in aanzien was (z. Barden). Aan de hoven ontstond een nieuw,

beschaafder soort van bardenkunst, namelyk de Minnezang, en later,

toen de steden zich vormden, de Meesterzang. (Z. Minnezangers en

Meesterzangers.)

De minnezangers bedienden zich tot begeleiding hunner zangen van een

vedel of van een luit; maar ook andere instrumenten zyn in de middeneeuwen

ontstaan of uit de oudheid overgenomen ; zij vonden hun virtuozen en vormden

zich van lieverlede tot groepen. Tijdens den bloeitijd der Nederlandsche en

Italiaansche kerkmuziek was de Instrumentale muziek nog in haar kinds-

heid. De mechaniek der meeste instrumenten was nog zeer gebrekkig:

violen, hobo's, fluilen en bazuinen waren voor de ingewikkelde contrapuntische

combinatiën van dien tijd niet bruikbaar. Alleen bij feesten en dansen speelden

de instrumenten een zelfstandige rol; eerst na de 16e eeuw werd de instru-

mentale muziek belangrijk. (Z. Instrumentale muziek.)

Uit de pogingen van sommige geleerden om de Grieksche tragoedie te

doen herleven ontstond op het einde der 16^ eeuw in Italië de Opera (z. dit),

een kunstgenre dat grooten invloed op de ontwikkeling der muziek heeft uit-

geoefend, evenals het met haar veiwante Oratorium (z. dit).

Van de moderne Europeesche volken zijn er hoofdzakelijk drie, de Italianen,

de Franschen en de Duitschers, die medegewerkt hebben tot de ontwikkeling

der muziek. De overige beschaafde volken, met uitzondering van de Neder-

landers der i5e en 16e eeuw (z. Nederlandsche muziekgeschiedenis)

hebben eigenlijk geen nationale kunstmuziek. Alleen ten opzichte hunner

vokale muziek kan er sprake zyn van nationaliteit — zoo kan een zangstuk

met Engelschen, met Nederlandschen, met Zweedschen tekst, een Engelsch,

een Nederlandsch, of een Zweedsch muziekstuk genoemd worden. Doch wat

de muziek zelve betreft, kan men van geen volk dan van de Italianen,

Franschen en Duitschers zeggen, dat het er een nationalen stijl op nahoudt.

f.



638

De Hongaren zijn hiervan in zooveiTe uitgezonderd, dat zij de volkswijzen en

het toonstelsel der Tsigeuners (z. dit) in hun kunstmuziek hebben opge-

nomen. De overige Europeesche kunstmuziek sluit zich bij die der Italianen,

der Franschen of der Duitschers aan.

De ontwikkeling der Italiaansche muziek gaat samen met de ontwikkeling

der kerkmuziek daar te lande. Van Ambrosius (333 n. Ghr.) tot Pale-

stri na (1528—1594) nam de muziek daar te lande in bloei toe. Het

tgdperk van verval begon voor haar met het ontstaan der opera, toen de

door instrumenten begeleide monodie ook in de kerk werd ingevoerd en de

polyphone muziek van Palestri na verdrong. Want al kreeg de muziek

in de opera haar levendige rhythmiek terug, zij moest de schoonste uitvinding

der christelijke kunst, de polyphone harmonie, missen. Op een zeer armoedigen

harmonischen grondslag opgetrokken, viel de Italiaansche operamelodie, ook

wat haar zinbouw betreft, zeer armoedig uit. De geschiedenis der Italiaansche

operamelodie, die tevens de geschiedenis der Italiaansche muziek van Pale-

strina tot onzen tijd bevat, vindt men in de artikelen Opera en Oratorium.

Met het verval der keik- en den bloei der operamuziek in Italië ging de

opkomst der virtuositeit gepaard. Men begon de menschelijke stem als een

instrument te beschouwen; men begon, zooals Berlioz het noemt, )jjouer

du larynx", en men bewonderde den zanger niet meer om de muziek die hij

voordroeg, maar om de vaardigheid zijner keel. In de groote aria's werd

het stijl, dat de zangers de melodieën, zoo dikwijls zij terugkeerden, met

nieuwe coloratui-en en fiorituren versierde. De kunst werd tot oorgekittel

verlaagd. Slechts enkele mannen, als Pistocchi en Bernacchi, trachtten

een edelen stijl in den zang te behouden en richtten te dien einde 1700 te

Bologna een zangschool op, waaruit vele uitstekende zangers en zangeressen

te voorschijn kwamen. Tot ongeveer de tweede helft der 19^ eeuw beheerschten

de Italiaansche zangers het grootste gedeelte der muzikale wereld; daarna

is hun macht van lieverlede verminderd. Op dit oogenblik is het getal groote

Italiaansche zangvirtuozen zeer klein. (Z. Zang.)

Op het gebied der instrumentale muziek heeft Italië in de vorige eeuw

vele virtuozen opgeleverd; de voornaamste zijn : Corelli en Tartini, beiden

violisten die wereldberoemd zijn geworden, en in deze eeuw werd daar te

lande de grootste vioolvirtuoos der wereld, Paganini, geboren. Beroemde

Italiaansche klavierspelers waren Scarlatti, Frescobaldi en Pasquini,

en organisten zijn voornamelijk uit de Venetiaansche school voortgekomen. In

onzen tijd echter heeft Italië geen enkelen instrumentaalvirtuoos opgeleverd.

Ook de eens zoo beroemde violenfabrieken, waarin mannen als Amati,

Guarnerius en Stradiuarius werkzaam waren, kunnen niet meer

wedijveren met die van andere landen. Ook worden er geen theoretici als
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Bononcini en pater Martini meer gevonden. In elk opzicht is de muziek

in Italië achteruitgegaan.

De ontwikkeling der Frausche muziek begon tijdens de invoering van den

Gregoriaanschen zang daar te lande door Gregorius van Tours. Maar

eerst onder de regeering van Ka rel den Gr o o te werd de smaak voor

muziek er meer algemeen, en ondei- diens opvolgers stond zij zoozeer in aan-

zien, dat de graaf van Anjou beweerde (940), -f>qu\in roi sans rmisique est

un dne couronné'^ Nevens de kerkmuziek bloeide het volksgezang

(z. dit), en omstreeks het einde der 11e eeuw ontstond aan de hoven de

kunst der Troubadours of Trouvères (z. deze woorden en Minnezan-

gers). De Fransche troubadour droeg zelden zijn liederen zelf vooi', maar

liet dit door betaalde zangers en muzikanten (jongleurs, mé nest reis

of ménetriers) doen, die zich na het uitsterven der troubadours in de

steden vestigden en er muziekgilden opi'ichlten. Het eerste dergelijke gilde

was te Parijs de Confrerïe de St. Julïen des Ménetriers (opgericht 1330);

het bestond nog 1401, toen Ka rel VI den voorzitter er van den titel van

Hoi des Ménestrels verleende. Onder de beroemde Fransche musici van de

1 4^ eeuw behooren Adam de la H a 1 e en G u i 1 1 a u m e de M a c h a u d,

die beiden door hun dansliederen [ballades^ ballets) grooten invloed op de

muziek van dien tijd uitoefenden.

Tot het einde der 16e eeuw gaat de ontwikkeling der Fransche muziek

samen met die der kerkmuziek (z. dit). Doch reeds in het begin dier eeuw

had ook de wereldlijke muziek groote vorderingen gemaakt; het was een

bewijs van goede opvoeding, dat men liederen zingen en met de luit begeleiden

kon ; lal van verzamelingen van liederen in den volkstoon, deels airs de cour,

deels voix de ville (later vaudeville) genoemd, zagen het licht, en onder

Frans I en Hendrik II stroomden Italiaansche zangers en musici naar

het Fransche hof.

Doch eerst onder de regeering van Lodewijk XIV trad de Fransche

muziek in een nieuwe periode. Immers toen, in het midden der 17e eeuw,

werd de Opera in Frankrijk ingevoerd. (Z. Opera.) De eerste Fransche

operacomponist was Ca m bert (1617—1677), wiens werken echter spoedig

door die van Lully verdrongen werden. Deze Italiaansche toonkunslenaar

deed zeer veel tot verbetering en verhef flng van het tooneelwezen in Frankrijk.

Hij vereenigde zang en dans, bracht het eerst zangeressen op het tooneel,

gaf als directeur aan zijn onderhoorigen onderwijs in de muziek en den dans,

verrijkte het orkest met blaasinstrumenten en vond het bevallige Menuet uit.

Ook maakte hij zich bijzonder populair door het invoegen van geliefde volks-

liederen en danswijzen in de opera's. Zijn opvolger Ram eau (1683—1764)

zocht meer door harmonie dan door m'elodie te behagen; hij ilroeg door het
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aantoonen van de verwantschap der accoorden en het herleiden der compo-

sitieregels tot een eenvoudigen, natuurlijken grondslag, niet weinig bij tot de

ontwikkeling der hamnonieleer. — Aangaande de geschiedenis der Fransche

dramatische nmziek vindt men het noodige in het artikel Opera.

Op liet gebied der instrumentale muziek heeft Frankrijk lang niet zulk een

hoogte bereikt als Duitschland, Slechts zeer weinige componisten hebben

daar te lande als symphonisten roem behaald ; tot die weinigen behoorde

in de vorige eeuw Gossec (z. dezen). Doch wel waren er reeds in

de vorige eeuw voortreffelijke instrumentalisten, o. a. de klavierspelers

Gou per in en Mar ch and, de violisten Boucher en Rh ode, de violon-

cellist Duport. Van groot voordeel voor de Fransche kunst was de oprich-

tino^ van het conservatoire te Parijs. Het ontstond uit de door Baron de

Breteuil 1784 opgerichte École royal de chant et de déclamation.

Tengevolge van gebrek aan goede muzikanten bij het leger werd 1793 deze

zano'school tot een hisütut naiïonal de musique uitgebreid. Deze instelling,

aan wier hoofd achtereenvolgens de beroemdste toonkunstenaars van Frankrijk

stonden, is tot op den huldigen dag een der beste muziekscholen van de

wereld gebleven. Na de oprichting dier school werd ook de beoefening der

instrumentale muziek in Frankrijk algemeen, en het aantal concerten nam

toe. Vooral de oprichting der Société des concert s, die haar concerten

in de zaal van het conservatoire gaf, bracht veel tot de ontwikkeling der

instrumentale muziek bij. V\^el waren er ook in de 18^ eeuw concertver-

eenigingen te Parijs geweest, o. a. het Goncert spirituel, opgericht 1725,

dal verlof had om tegen betaling van 6000 Livres in de zaal der Tuilerieën

uitvoeringen te geven; voorts de Goncerts des Amateurs, 1775 opge-

richt en gedirigeerd door Gossec, en de Société de la loge Olympique,

die onder leidingvan Navoigille stond en, evenals het Goncert Spirituel,

uitvoeringen in de Tuilerieën gaf. Omstreeks 1800 ontstond het Goncert

des amateurs in de Rue de Grenelle en een ander in de Rue de Gléry.

Doch geen dezer concertveieenigingen was van zoo groote beteekenis voor de

kunst als de Société des Goncerts, die in Habeneck een talentvollen,

met de klassieke muziek dwependen, aanvoerder bezat. Op die concerten

werden — en worden nog heden — de werken van Haydn, Mozart, en

vooral van Beethoven, allervoortreffelijkst uitgevoerd, en onder den indruk

der werken dier groote meesters begoimen ook Fransche componisten zich

met ijver op de beoefening der instrumentale muziek toe te leggen. De

voornaamste was He c tor Berlioz, die als symphonieëncomponist tot heden

door geen zijner landgenooten overtroffen, ja zelfs niet geëvenaard is, en die

als de vader der moderne instrumentatie beschouwd moet worden. (Z. In-

strumentatie en Instrumentale muziek.) Als navolgers van hem verdienen
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Saint Saens, Reber, Reyer, Adolphe Blanc e. a. Geen hunner

komt echter Rerlioz in grootschheid van conceptie nabij. Ook zijn tijdgenoot

Fé Heien David kan zich met hem niet nieten. Saint Saens behoort

ook als klavierspeler en organist tot de beste kunstenaars, die Frankrijk heeft

opgeleverd. Over het algemeen is hel land in deze eeuw rijk aan virtuozen

geweest. De vioolschool leverde mannen op als K r e u t z e r, Rode, B a i 1 1 o t

,

Alard, Maurin, Armingaud, Mas sart e. a, ; de violoncelsciiooi

F ranch o mme, Jacquart, Po ë neet en Chevillard. Het quarletspel

was reeds in het jaar i830 uitmuntend, en zelfs de laatste quartetlen van

Beethoven werden er met de meeste nauwkeurigheid uitgevoerd. Als

klavierspelers muntten uit: Zim nierman, K a Ik b renner. Al kan,

Sta mat y e. a. De groote klaviervirtuozen Liszt, Chopin, Th al berg,

behooren Frankrijk eigenlijk niet toe, maar hebben er toch een groot gedeelte

van hun leven doorgebracht. Ook voor de blaasinstrumenten heeft Parijs

vele virtuozen opgeleverd. En met de ontwikkeling der virtuositeit ging de

verbetering van den instrumentenbouw gepaard. Erard en Pleyel bouwden

heerlijke klavieren, Vuillaume maakte de beroemde Italiaansche strijkinstru-

menten na, en de constructie van houten en koperen blaasinstrumenten

onderging belangrijke verbeteringen; Adolphe Sax vond zelfs een geheel

nieuw soort van koperen instrumenten uit, die onder den naam van Sa x -

instrumenten wereldbeioemd zijn geworden. In den orgelbouw maakte

Cavaillé-Coll zich hoogst verdienstelijk door de uitvinding eener nieuwe

mechaniek (z. Orgel).

De instrumentale concerten te Parijs nemen jaarlijks in aantal toe. Be-

roemd zijn op dit oogenblik, behalve de conceiten van het conservaloire,

die onder leiding van Pasdel o up. Colonne en Lamoureux.

Zie aangaande de Fransche zangers en zangscholen de artikelen Opkra en

Zang. Op het gebied der muziekgeschiedenis heeft Frankrijk vele verdien-

stelijke mannen opgeleverd, als Delaborde, V i 1 1 o t e a u, K a s t n e r,

Lavoix e. a. Van de muzikale critici verdienen bijzondere vermelding

Berlioz, d'Ortigues, Reyer. Eerstgenoemde schreef tal van artikelen

in het Journal des Debats en in de Gazeite musicale, welk tijdschrift eenige

jaren geleden is overgegaan in de Renaissance musicale, onder redactie van

H ippeau.

Ook van de omvangrijke Duitsche muziekgeschiedenis is het voornaamste

in dit Lexicon in afzonderlijke artikelen (Instrumentale muziek. Kerk-

muziek, Koraal, Opera, Volkslied enz.) mtvoerig behandeld. Hier

volgt dus slechts een kort overzicht met verwijzmg naar andeie artikelen.

De ontwikkeling der muziek daar te lande gedurende de middeneeuwen

ging samen met die der kerkmuziek (z. dit). De wereldlyke muziek

II.

''
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werrl, behalve door het volk (z. volkslied), door de minnezangers en

de meesterzangers (z. deze woorden) ontwikkeld. De instrumentale

muziek begon eerst in de 16e eeuw een hooger vlucht te nemen, nadat de

instrumentenbouw verbeterd was, en de instrumenten zich tot vaste groepen

hadden gevormd. Vooral droeg het orgel, dat tot aan de 15e eeuw een

onhandelbaar instrument was gebleven, veel tot de ontwikkeling der instru-

mentale muziek bij. (Z. Orgel.)

De eenstemmige volkszang, door den meerstemmigen contrapuntischen zang

uit de kunstmuziek verdreven, kwam weder te voorschijn in het kunstlied,

dat met den besten uitslag aangekweekt en als een voornaam bestanddeel

van het Duitsche zangspel gebezigd werd. Tot de voornaamste componisten

op dit gebied behooren Jo hannes Eccard, Hans Leo Hasler, Mel-

chior Frank, Jo hannes Jeep, Johann Her man n Schei n, Andreas

Hammersch m i d t, Heinrich Albert en Adam en Johann Krieger,

De Opera en het oratorium (z. deze woorden) zijn in den aanvang der

17e eeuw uit Italië in Duitschland ingevoerd. Maar voordat Heinrich

Schütz daar te lande de Italiaansche dramatische muziek bekend maakte,

doordien hij het door Opitz vertaalde herdersspel Dafne componeerde en

ten tooneele bracht, was een soort van zangspel in Duitschen geest aange-

kweekt gewojden, doch werd nu verdrongen. Te Hamburg bleven de

Duitsche geest en stijl nog eenigen tijd voortduren, en bijbelsche en andere

ernstige teksten, alsmede vroolijke onderwerpen, werden gecomponeerd en met

b'ijzonderen bijval ten gehoore gebracht door R. K eis er, Mattheson,

Handel, Telemann e. a. Maar ook hier, evenals overal elders in

Duitschland, verkregen Italiaansche operastijl en Italiaansche zangkunst de

overhand. Behalve de vele Italianen, die zich daar ophielden, had het land

zijn eigen operacomponisten in den Italiaanschen stijl, o. a. H a s se, N a u m a n n

en Graun. Slechts in het koniieke vak bleet iets eigenaardig nationaals bestaan,

en deze volksopera werd voornamelijk aangekweekt door Ben da, Schweit-

zer, J. A. Hiller, Wolf, Dittersdorf en Himmel. — De bloeitijd der

Duitsche muziek begint met Joh. Seba stian Bach. Hij vooral was het,

die geest en leven in de contrapuntische instrumentale muziek bracht.

Behalve op de vocale, en in het bijzonder op de kerkmuziek (z. dit) was

zijn invloed op het orgel- en het klavierspel bijzonder groot. Door de volheid

van toon en spel, door breede accoordenreeksen, door doelmatige verdubbe-

lingen wist hij een buitengewone uitwerking te weeg te brengen. Ook de

techniek van genoemde instrumenten werd door hem aanmerkelijk verbeterd.

Vóór hem gebruikte men bij het uitvoeren van toonschalen meestal den

tweeden en derden, en soms ook den vierden vinger, maar den pink en den

duim alleen bij het aanslaan van accoorden, Bach leerde ook den eersten
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en den vijlden vinger gebruiken en regelde de vingerz.'tling, die ,lnor

zijn zoon, Karl Philipp Ernanuel Bacli, nog aanzienlijk verbeterd werd

en tot grondslag van het tegenwoordig klavieronderricht heeft gestrekt.

De compositiën voor orgel en klavier waren nog in het midden der 1 8e eeuw

de volgende. Men had de Toccata tot tentoonspreiding van vingervaardi«'heid;

de Fuga en de lUcercata, om zijn kunst in don contrapunlisclien stijl te

toonen ; de Thantasle^ een vrijen vorm, waarin men aan het gevoel en den

geest den vrijen teugel liet; de Suite, die een reeks kleine stukken,

meestal danswyzen, bevatte, en in welken voi'm ook Bach en Handel

meesterstukken geleverd hebben; de sonate, oorspronkelijk voor de viool

bestemd, maar later op het orgel en het klavier overgebracht, van welke de

hamersonate gewoonlijk uit een Allemande, Pavane, Courante, Gigue^ Passa-

caille. Gavotte, Memiet en Chaconne, en de kerksonate uit Fuga's en andere

contrapuntische stukken bestond ; en eindelijk het coticert, een nabootsing

van den solozang of van de aria met koor, mede eerst voor de viool, maar later

ook voor het klavier bestemd, door Aless. Scarlatti en Seb. Bach tot

den tegenwoordigen vorm gebracht. De eerste klaviersonate in den tegen-

woordigen vorm werd eerst omstreeks 1700 gecomponeerd door J. Kuhnau;

later werd zij vooral door den groeten Bach en zijn zoon K. Ph. Emanuel

verbeterd en veredeld.

Bach 's tijdgenoot, Handel, heeft vooral op hel gebied van de Opera

en het Oratorium (z. deze woorden) roem behaald. Hij en Bach behoorden

tot de eerste Duitsche componisten, die aan het orkest een karakteristieke

rol hebben toevertrouwd. Gluck volgde hun voorbeeld. Bij hem, nog meer

dan bij zijn voorgangers, drukt het orkest al wat er in de opera gedaan of

geleden wordt, op een karakteristieke wijze uit. (Z. Opera.)

Aan Haydn was hel voorbehouden, het orkest als een waarlijk zelfstandig,

bezield wezen te doen optreden. Hij had het karakter en de toonkleur der

instrumenten bestudeerd en gaf den dooden werktuigen loven, geest en spraak.

In hel stryhquartet, dat door hem van een onbeduidend tot een der voor-

naamste muziekstukken verheven is; in de Sonate, wier vorm hij, naar hel

VOO. beeld van Seb. Bach en Phil. E m. Bach, maar vrijer, ontwikkelde

en uitbreidde; maar bovenal in de Syn.phonie (z. dit) heeft Haydn den

rijkdom zijner kunst in de instrumentale compositie ten toon gespreid
;

hij

heeft daarin al de jeugdige weelde, al de naïve vroohjkheid van zijn geest,

al de gevoeligheid van zyn hart, al hel veerkrachtige van zyn leven neergelegd.

Haydn 's werk, de verheffing en veredeling der instrumonlale muziek, werd

door Mozart en Beethoven voltooid. Daargelaten de eigenaardige karak-

tertrekken van elk dezer drie helden in de kunstwereld, heeft ie.ler hunner

de muziekvormen verrekt en verbeterd, en voornamelijk heeft laalslgenoemde

41*
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aan de toonkunst hoo^^er vlucht gegeven (/,. Instrumentale muziek). Onder

de navolgers van Beethoven bevinden zich vele geniale componisten,

van welke vooral Schubert, Mendelssohn en Schumann, later ook

de Deen Niels Gade en anderen, zich op velerlei gebied gunstig onder-

scheiden hebben. Vooral op het gebied van het Duitsche Lied en op

dat van de klavier- en kamermuziek en de cantate hebben ge-

noemde meesters vele voortreffelijke stukken geleverd. Geen hunner echter

is in de orkestmuziek Beethoven nabij gekomen, en de negen Symphonieën

van dien meester zijn tot heden niet geëvenaard.

Richard Wagner heeft zich onmiddellijk bij Beethoven aan-

gesloten, doordien hij de orkestmelodie, zooals zij zich in diens negen Sym-

phonieën ontwikkeld heeft, tot grondslag zijner dramatische muziekstukken heeft

aangenomen. Zijn laatste werken kunnen in zekeren zin als vervolg van B eet-

hoven s werken beschouwd worden. (Z. Opera, Symphonie en Wagner.)

In dit zeer korte overzicht konden slechts de namen van hen genoemd

worden, die zeer grooten invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling der

muziek, Duitschland heeft echter nog vele andere talentvolle componisten

opgeleverd, wier namen men in de artikelen Kerkmuziek, Opera, Oratorium,

Symphonie en Strijkquartet kan vinden.

De kunstmuziek der volken, die in dit artikel niet genoemd zijn, sluit zich

in meerdere of mindere mate bij die der drie natiën : Italië, Frankrijk of

Duitschland aan. Aangaande de nationale muziek, die de verschillende volken

er op nahouden, leze men het artikel Volksmuziek.

Zie aangaande de muziek der Noord- en Zuid-Nederlanders het artikel

Nederlandsche muziek.

Muziekdrama (Hoogd,: Musikdrama), een benaming door sommigen aan

de laatste werken van Richard Wagner gegeven, om ze te onderscheiden

van de oude dramatische muziekstukken, die met den naam Opera bestempeld

worden. Wagner zelf keurt de benaming niet goed (z, zijn Gesammelie

Sc/irifien, deel IX, ^^üeber die Benenming Musikdrama"), daar zij volgens het

gewoon spraakgebruik zou beteekenen een drama dat ter wille van de muziek

geschreven is, en in zijn werken veeleer de muziek om het drama bestaat,

Muzieklitteratimr. — De aard en omvang van dit Lexicon gedoogen

niet, dat in dit artikel de titels van alle werken over muziek worden opge-

nomen, die in den loop der eeuwen het licht hebben gezien. Slechts eenige

voorname werken op elk gebied der toonkunst worden hier opgenoemd. Uit-

voerige bibliographieën vindt men in de volgende werken : LUeratur der

Musik, van J, N. Forkel (1792); Systematisch-chronologische Barstellung

der musikalischen Literaiur, van Beek er (Leipzig, 1836 en 1839); Bihlio-

theca Musica, van Büchting (Nordhausen, 1867); Musikalischer Wegweiser

I
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(Reudnitz, 1867); Die Ckoralsammhingen der verschiedeneu Kircken. Chrono-

logisch geordnet (Leipzig, 1845); Biographie et Bihliographie universele des

musieie7is, van Fétis (2e druk, Parijs, 1866) en Le BilUographe musical

(van 1872 tot lieden); Handbuch aer musik. Liieratur van Whist lin«y,

Hofmeister e. a. (Leipzig, 1817 tot heden); voorts vele catalogussen der

werken van en over enkele meesters, als: Mozait (von Köchel),

Beethoven (No tt eb o hm), Weber (Jah ns), Sc hu bert (No tt eb oh m),

Mendelssohn (Leipzig, Breit kop f & Hart el), Bach (Leipzig, Peters),

Schumann (Leipzig, Fritsch), C hop in (Leipzig, Fr itscli) en Richard

W a g n e r (Leipzig, G e b r. S e n f.)

1) Muziekgeschiedenis. A General Histyri/ of the Science and Practice of

Music^ van John Hawkins (1720—1798; nieuwe uitgave: Londen, 1853);

A General Ristory of Music, from the earliest ages to the present period,

van Charles Burney (Londen, 1776—1789); Allgemeine Geschichte der

Musik tot de 16e eeuw, van J o ha n n Ni e. Forkel (Leipzig, 1788— 1801);

Histoire générale de la musique^ depuis les temps les plus aticiens jusqua

nos jours ^ van Fétis (5 deelen, Parijs, Firmin -Dido t, 1869—1876); Ge-

schichte der Musik, van W. A. Ambros (3 deelen, Leuckart, 1862 en 1878
;

het vierde deel werd uit des schrijvers nagelaten papieren samengesteld door

Nottebohm en Schelle); Musihgeschichte^ van B r e n d e 1 (Leipzig, 1 859)

;

Handbuch der Miisikgeschichte bis zum Tode Beethovens, van A. von Dommer
(Leipzig, 1878); Illusirirte MusikgeschicUe^\^x\. Emil Naumann (Stuttgart,

W. Spemann, 1880), en vele andere werken.

2) Muziekgeschiedenis der oude volken. The music of the mostancient

nations, particularly of the Assyrians, Egyptians and Hebrews^ van C. Engel

(Londen, Murray, 1864); Ueber altdgyptische Jlusik, van Lauth (Munchen,

1873); La musique chez les Juifsj essai de critique et d. histoire, van

E mest David (Parijs, 1873); La musique au Japon^ van A. Krans

(Florence, 1878); Die Musik der Araber, \an R. G. Kiese wet ter (Leipzig,

1842); Over de Toonladders der Arabische Muziek, van J. P. N. Land

(Amsterdam, Joh an nes Muller, 1880); Get^chichten der alten undmittel-

alterlichen Musik, van Rud. Westphal (Breslau, 1865); Histoire et

musique de Vantiquité, van F. A. Gevaert (Gent, 1875); Die Hymnen des

Dionysos und Mtsomedes, van F. Bellermann (Berlijn, 18i0); Ueber die

Tonleitern und Mttsiknoten der alten Griechen, van denzelfde (Beilijn, 1 8 iO) e. v. a

.

3) Muziekgeschiedenis der middeneeuwen. Scriptores ecclesiastici de

musica sacra potissima, van Martin Gerbert von Hornau (3 deelen,

St. Blasien, 1784); Scriptoriivi de musica medii aevi novam seriem a Gerbertina

alteram collegit nuncque edidit E. de Gou ss e mak er (Parijs, 1863—1877),

dat een vervolg op het werk van Gerbert is; Histoire de Vharmonie au
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moyen-dge (Parijs, 1852); Drames liturgigues du moyen-dge (Parijs, 1861)

eii I]ssai sur les Instruments de musique du moyeti-dge (Parijs, 1875), alle

drie van Coussemaker, e. v. a.

4) Geschiedenis der nieuwe muziek, Geschichte der europaisch-abend-

landischen oder vnserer heutigeii, Musik, van R. G. Kiese wet ter (Leipzig,

1834); ^ohannes Gabrieli und sein Zeitalter, van Karl von ^\Mnterfe]d

(Berlijn, 1834); GescJdchie der Musik in Detitschland, van Ernst Ludwig

G e ) b e r (1 794) ; BihliograpJde der Musik-Sammelwerke des IB^" utid 1 7eii JaJir-

hunderis. lm verein mii Haberl, Lager berg und Po hl herausgegehen^

van Piob. Eitner (Berlijn, 1877); het derde en vierde deel der Musih-

geschichte van Am bros (zie sub 1); de laatste deelen der Hisioire de la

musique van Fétis (z. sub. 1); Cullurhistorische Bilder aus dem Musihlehen

der Gegenwart, van W. A. Ambros (Leipzig, 1860); La musique aux Pays-

Bas avant Ie XlXe siècle, van Edmond Van der Straelen (Brussel,

18G7, 1872, 1875, 1878, 1880); Les ménestrels aux Pays-Bas du XIII^ au

XVIlh siècle. Leurs gildes etc, d'après det, documents inédits {biwsse], 1878);

de volgende wei ken van Ed. G. J. Gregoir: LJssai kistoriqïie sur la musique

et les miisiciens dans les Pays-Bas (Brussel, 1861); Galerie hiographique des

artistes musicieus lelges du \^^ et du \^^ siècle {kniv^ev^erx, 1864); Biographie

des artistes musiciens néerlandais des 18^ et 19^ siècles et des artistes étrangers

résida7it ou ayant résidé en Neerlande a la même époque (Antwerpen, 1864);

Schetsen van Nederlandsche Toon kunstenaars^ meest allen weinig of tot hiertoe

niet gekend (Antwerpen, 1869); Bocuments historiques relatifs a Vart musical

et aux artistes musiciens (4 deelen, Brussel, 1872—76); Pantheon musical

populaire (Antweipen, 1876); Bibliothèque musicale populaire {Brusse\, 1876);

Histoire de Vorgue etc. (Brussel en Antwerpen, 1865) ex\ Recherches historiques

conctrnant les journaux de musique depuis les temps les plus reculés j%isqu d

nos jotirs (Antwerpen, 1872); — de volgende geschriften van Franz

Br en del: Grundzüge der Geschichte der Musik (Leipzig, 1861); Geschichte

der Musik in Italien., Beutschland und Frankreich (2 deelen, Leipzig, 1867);

Bie Musik der Gegenwart und die Gesammtkunst der Zukunft (Leipzig, 1854);

van A. B. Marx: Bie Musik des 19^^ Jahrhunderts 7(nd ihre Pj/ege (2 deelen,

Berlijn, 1859, 1865 en 1875), e. v. a.

5) Kerkmuziek. De cantu et m.usica sacra (1774) en Scriptores ecclesiastici

(1784), beiden werken van G er bert v. Hom au; Vebersichtliche Barstellung

der Geschichte der kircldichen Dichtung und geistlichen Musik., van H. M

Sc h lettel' er (Nördlingen, 1866); Zur Geschichte heiliger Tonkunst., van-

C. von Winlerfeld (Leipzig, 1850—52); Geschichte der Kirchemnusik.

van Schlecht; het tweede en derde deel der J!//m%^6fc^ic/^^^, van Ambros;

Histoire générale de la musique religieuse, van V. Clément (Parijs, 1860);
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Ber evangelische Kirchengesang und sein Verlidltniss zur Kzmst des Tonsatzes,

van C. von Winterfeld (3 deelen, Leipzig 1843—1847); Das Oratomim.

Mne historische Studie, van F. iM. Böhme (Leipzig, 1861); Beitrage zjir

Geschichte des Oratoriums, van C. H. Bitter (Berlijn, 1872), e. v. a.

(6) Dramatische muziek. Le revolutioni del Teatro musicale iialiano della

sua origine al presente, van Stef. Arteaga (Bologna, 1783); Betrachtung

uber den heutigen Zustand der deutschen Oper, van A. B, Marx (in Cacilia

van 1828); GlucJc und die Oper, van denzeltden (Berlijn, 1862); Geschichte

der Oper und des Jcöniglichen Opernhausesin Berliu, van Louis Schneider
(Berlijn, 1852); Die Entstehung der Oper, van H. M. Sch let tere r (Nörd-

lingen, 1873); Die Gestaltung der Oper seit Mozart, van L. Bellstab

(Sondershausen, 1859); I)ie erste stehende Oper, van E. O. Li n dn er

(Berlijn, 1855); Oper und Drama, van Richard Wagner (eerste druk

Leipzig, J. J. Weber, 1851; tweede druk, 1869; ook opgenomen in

VVagners Gesammelte Schriften); Gluck und Wagner, van L. No hl

(Munchen, 1870); Rossini e Wagner, o la musica italiana e tedesca. Saggio

critico, vanCarlo Magnico (Turijn, 1877); Histoire del" Opéra, vanAlph.

Boy er (Parijs, 1875); Essai sur V opéra €7i France depuis Lully jusqua nos

jours (Ninies, 1875j; Les treize salles de Vopéra, 1649—1875, van Castil-

Blaze (Parijs, 1875); Histoire du thédtre royal de l' Opéra Comique (Parijs,

1847); Le drame musical, van E. Sc hu ré (Parijs, 1875); Le Thédtre villa-

geois en Flandre, van E dm. van der Straeten (Brussel, 1874); Geschicite

des holldndischen Theaters, van Hellwald (Rotterdam, 1874); 3Iemoirs of

the opera in Italy, France^ Germany and England, van G. Hogarth

(Londen, 1851), e. v. a.

7) BiOGRAPHiEëN. Beitrag zur Historie der Musik {m Marpurg's Jcritischen

Briefen uber die Tonkunst), bevattende 146 biographieën van muziekgeleerden

en toonkunstenaars; Lehenshe&chreihungen atis der rnusiJcalisch-hitischen Bi-

lliothek, van J. Nik. Forkel (3 deelen, Gotha, 1778—79); Hisiorisch-

liographisches Lexicon der Tonkünstler , \2^k\ Ge r ber (Leipzig, 1790 en 1792);

Joseph Haydn, door Arnold (Erfurt, 1810); andere biographieën van dezen

meester door Becker (Leipzig, 1810), Grosser (Hirschberg, 1826),

Reissmann (Berlijn, 1879), R. Pohl e. a; Autobiographie van Grétry

(opgenomen in zijn Essai sur la musiqxté); HandeVs Lehensheschreibung, door

Mattheson (Hamburg, 1761); G. F. Handel, d^oov Chrysander (Leipzig,

1858, 1860 en 1 867) ; The Hfe of Handel, door Victor Schoelcher

(Londen, 1857); Joh. Seh. Bach,&QOV Ph. Spitta (2 deelen, Leipzig, 1873);

Joh. Seh. Bach, door Bitter; Memorie storico-critiche della vita e delle opere

di Giovanni Pierluigi da Palestrina, door G. B a i n i (2 deelen, Rome,

1828); Palestrina, door M. J. A. Lans (Leiden, 1882); AutoUographie van
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Phil. Em. Bach; Mozart^ door Otto Jahn (2 deelen, tweede druk, Leip-

zig, 1867); Mozart' s Leien und Werke^ door A. Ulibicheff; Mozart'sverllijf

in Nederland, dooi- D. F. Scheurleer (s-Gravenhage, 1883); Ludwïg van

Beethoven s Leien und Schaffen^ door A. B. Marx (2 deelen, Berlijn, 1859);

voorts biooraphieën van Beethoven door A. W. Thayer (3 deelen,

Berlijn, 1866—79), door Nohl (3 deelen, Leipzig, 1864— 77), door Schind-

ler (4e druk, Munster, 1871); Beethoven ei ses trois styles, door v. Lenz;

Beethovenia door G. Nottebohm; F. Mendelssohn Bartkoldy, door Lam-

padius (Leipzig, 1848); d Sketch of the Life and Works of the late F.

Mendelssohn-Bartholdy^ door J. Benedict (Londen, 1850 en 1853); K. M.

van Weher. Fin Leienshild, door 's meesters zoon- Max Maria v. Weber

(3 deelen, Leipzig, 1846—66); Franz Schuiert door H. Kreissle von

Hellborn (Weenen, 1865); Eolert Schimann, door J. v. Wasielewsky
(2e druk, Dresden, 1868), en door Reissmann (Berlijn, \^Q)b); Meyerheer^

sein Leien und seine JFerke, door H. Mendel {BerViin, iSQ9); Autohiographie

van L. Spohr; Fle de Kosslni, door Sten d hal (Parijs, 1821); Mémoires

van Hector Berlioz, zijn eigen levensbeschrijving bevattende (Parijs, 1869);

Paganini, door A. Niggli (Leipzig, 1882); Franz Liszt, door G. Schilling

(Stultgart, 1844); Franz Lïszt als Künstler und Mensch, door L. Ramann
(Leipzig, 1880; tot heden is alleen het eerste deel verschenen); liichard Wag-

ner's Lehen und WirJcen, door G. F. Glasenapp (2 deelen. Kassei en

Leipzig, 1876 en 1877); Richord Wagner^ zijn Leven en zijne Werken ge-

schetst^ door H. Viotta, (Snéek, J. v. Bruten, 1883); voorts tal van

groote en kleine werken over Richard Wagner en zijn kunst, wier titels

vermeld worden in den Katalog einer Wagner-Bïhlioiheh van N. Oesterlein

(Leipzig, Gebr. S e n f, 1882).

8) Lexica, ENCYCoPLEDiEëN, Woordenboeken, fjexicon der Tonkunst^

van Joh. Gottfried Walther (1684—1748); Lictionnaire de musique^

van Rousseau (Amsterdam, 1768); Jltes Lexicon, van Gerber (Leipzig,

1790) en Neue histoiisch-biographische Lexicon der TonMnstler (Leipzig,

1812—1814) van denzelfde; Muzikaal Kunst- Woordenboek, van .T. Ver-

schuere Reynvaan (Amsterdan, 1795; slechts tot letter 71/ verschenen);

Biographie et bibliographie universelle des mnsiciens, van F, J. Fétis (acht

deelen, 2e druk, Parijs, 1866) en Supplément op dat werk, door Arthur

Po u gin (twee deelen, Parijs, -1878 en 1880); Universal-Lexikon der Ton-

kunst, van F. S. Gassner (7 deelen, Stuttgart, 1834— 1840); Encyclopddie

der gesammien musikaVuchen Wissenschaften oder Vniversal-Lexicon der Ton-

kunst, van Gustav Schilling (Stuttgart, 1834—1840); Musikalisches

Conversations-Lexicon^ van Hermann Mende 1, voortgezet door A. Reiss-

man (Berlijn. 18t^9— 1882); IIand-Lexicon der Tonkunst, van Reissmann;
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hictïonarij of Mnsic and Mimcians, van G e o r lï e Grove (drie dealen,

Londen, 1880); Muzikaal WoordenhoeJc, van Iv. v. M. (Amsterdam, 1855).

9) Harmonie-, Compositie-, Muziekleer. Handhuch èeim Generalbasse

und der Composition, van F. W. Marpurg (3 deelen, Berlijn, 1757—58);

Ahhandlnug von der Fiige, van denzelfde ('2 deelen, Berlijn 1753— 54, later

herhaalde malen herdrukt); Die Kunst des reinen Satzes, van J. P. Kim-
herger (Berlijn, 1774'— 76); Traite de rkarmonie^ van Bameau (Parijs,

1722); l^ouvean si/steme de musique tJiéoriqtie, van denzelfde (Parijs, 1726);

Istituzioni harmouicJie, van Zarlino (eerste druk 1558); Die Lehre von

der Harmonik, van M. Hauptmann (Leipzig, 1868); Die Xatur der Har-

momk und der Meink, van denzelfde (Leipzig, 1853); Ktirzgefassie Methode,

den Generalbass zu erlernen, van A Ibr echt sbe rger (VVeenen, 1792);

Esemplure ossia Saggio fondamentale p'ratico di cöntrapunto, van pater Mar-

tini (2 deelen, Bologna, 1774 en 1775); Traite de haute composition^ van

A. Reicha (Parijs, 1825); Versuch einer geordueten Theorie der Tonsetzhinst,

(Mainz, 1817—32); System der Musikwissenschaft, (Beilijn, 1827); Lehre

der Tonf^etzhmst, van And ré (Off^^nhach, 1832); Cours de contrepoint et de

fugïie, van Cherubini; Die Lehre von der musikalischen Composition, van

A. B. Marx (4 deelen, derde druk, Leipzig, 1860); Allgemtine Musiklehre,

van denzelfde; Lehrluch der musikalischen Composition, van J. C. Lobe

(4 deelen, Leipzig, 1867); Lehrhuch der Fuge, van E. F. Richter (Leipzig,

18H8); Musikalische Compositionslehre, van L Bussier (3 deelen, Berlijn,

1878); Traite d'' Instrumtntalion et d' Orchestration moderne, van Hector

Beilioz (Parijs, 1844); Die Instrumentalmtisik in ihrer Theorie und ihrer

Prajcis, van F. L. Schuber't (Leipzig, 1865); Handleiding hij het Onderwijs

in de Theorie der Muziek, van W. F. G. Nicolaï ('s-Gravenhage, 1874);

Algemeene muziekleer, van Worp (Groningen, 1880), e. v. a.

10) Zang en Zangkunst. Gesohichte, Geist imd Aumhung des Gesanges von

Gregor dem Grossen lis an unsere Zeit (Leipzig, 1845); Traite complet de

Vart de chant, van Ga re ia (Parys, 1847); Die grosse itulienische Gesangs-

schule, van Mannstein (Dresden en Leipzig, 1848); Grosse Gesangsschule

für Deutschland, van Fr. Schmitt (München, 1854); Gesangunterrichts-

Methode, van Heinroth (3 deelen, Göltingen, 1821— 1823); Praktische

Singschule, van \V a c h s m a n n (Maagdenburg, 1 822) ; Theoretisch-praktische

Elementar-Smgschtde, van S t a r k, L e b e r t en F a i s s t (Stutfgarl, 1859);

de volgende werken van F. S i e b e r: Kurze Anleilung zum SliiiUum des Gesanges

(Leipzig, 1852); Volblandiges Lelirbuch der Gesangskunst (Maagdenbuig,

1858); Die Aussprache des Italienischen im Gesange (Neurenbevg, 1860) en

Katechismus der Gesangskunst {Leipzig, 1871); Ueher Volksgesang, san Reiss-

ni a n n ; Das Studium des Gesanges, van G r ab e n-H o f f ni a n n (Dresden,
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1874), Gymnaslik der Stimme, van O. (ruttmann (Leipzig, 1867), e. v. a.

11) Muziekinstrumenten. Leerboeken hunner Techniek. Th Art of

playing the Vïolin^ van Geminiani (Londen, 1840); Tersuch eïner gründ-

licheti VioUnschule^ van Leopold Mozart (Augsburg, 1756), ook in het

Hollandsch verschenen als: Handleiding lij het Vioolspel (Haarlem, Joh.

Enschedé, 1766); L'ari de Varchet^ van Tartini, in het Duitsch vertaald

en opgenomen in J. A. Hiller's Lehen&beschreibwig herühmter Musikgelehrten

und Tonhünstler (1784); Methode de Violon^ van Rode, Kreutzer en

Baillot (Parijs, 1803); Methode de Violon, van Mazas (Bonn, 1830);

Violinschule, van Spohr (Weenen, 1831); Neice vollstandige Fiolinschule,

van Ferdinand David; Instruction de musique ihéoretique et pratique a

V usage du Violo7icelle ('s-Gravenhage, 1774); Methode de Fioloncelle, van

Dotzauer (Mainz, Schott); Fio/o^^6'é'7/*(^/^?</^, van Ku mmer (^Leipzig, 1840);

Methode complete de Cotdrehasse, van W.H au se (Mainz, Parijs en Antwerpen,

1829); Contrabassschule, van Fröhlich; Versucli einer Anweisimg die Flöle

traversière zu spielen, van Quantz (Berlijn, 1750; Breslau 1780); ook in

het Fransch en in het HoUandsch (door Lustig vertaald) uitgegeven; Methode

de Flüte, van Hugot en Wunderlich (Parijs, Schlesinger); voorts

fluitmethodes van Drouet, Berbiguier, Fürstenau e. a.; Methode poiir

Ie Ifautbois, van Garnier; Theoretisch-praktische Ohoeschule, van Sellner

(3 deelen); Methode pour la nouvelle clarinette, van Iwan Muller (Parijs,

1836); methodes van Vanderhagen, Blasius, Michel, Woldemar,

Lefebre, Barmann, Backofen en Berr; Traite sur Ie perfectionnement

du Basson, van Almeni-ader (Mainz, 1823); andere leerboeken der techniek

van dit instrument, van Abbonesio, Cu g ui er en Ozi; Methode pour

apprendre facilemenl les üémens des premier et second Cors, Punto (Parijs,

1798); Methode pour Ie Cor, van Duvernoy (Parijs en Leipzig); Versuch

einer Anleilung zur heroisch-musikalischen Trompeter- vnd Paukerkunst, van

Altenburg (Halle, 1785); Methode de Trompette, van Buhl (Parijs, Janet);

Neueste Trompetenschule, van Nemetz (Weenen, Diabelli); Ueber Cornette,

Flügelhörner, Allhorn^ Cornet a Pistons, van Ar ban (Parijs en, Berlijn); Methode

pour les Troinbonnes, van Braun (Parijs); Methode de Trombonne, van Cor-

nette (Parijs en Mainz); Instruments Sax et fanfares civiles. Étude pratique,

van H. de Lajarte (Paiijs, 1867); Die Kunst das Klavier zu spielen, van

Marpurg (Berlijn, 1750); Versuch über diewahre Art das Klavier zu spielen,

van Karl Phil. E m. Bach (2 deelen, Berlijn, 1754; tvi'eede druk, 1781);

Instruction on the Art of playing the Pianoforle, vanDussek (Londen, 1796

;

Parijs, 1800; Leipzig, 1803); Nouvelle Methode de Pianoforle, van Pieyel

(Parijs, 1797); Clavier- und Generalbassschule, van Vogler; Gradus ad Par-

nassum, een seiïameVwj, Études, van Muzio Clementi (1817); Praktische
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Clavierseinde, van J. B. Cramer (Parijs, Érard; in Duitschland bij ver-

scliillende uitgevers) ; Der Wiener Klavierlelehrer, van C zern y (Weenen, 1825

;

hei haalde malen uitgegeven); Ansführliche theoretisch-praktisc/ie Anweisung

zum Pianofortespiel, van J.N. Hummel (in vele talen vertaald); Der Clavier-

unterricht; Studiën^ Erfahrungen und Ralhschlage^ van L. Kohier (derde

druk, Leipzig, 1868); Grosse theoretisch-praktische Klavierschule für den

syslematischeyi Unterricht etc, van Lebert en Stark (4 deelen, Stuttgart,

Cotla); Praktische Orgehchu/e, van J. C. H. Ri nk (Bonn, 1819); Orgelschule,

van Friedrich Schneider (^Halberstadt, 1830); Praktische Orgelschule,

van Schut 7. e (6e druk, Leipzig, 1877); Anleitung zum ffarfenspiel, van

Backofen; liarpmethodes van Meijer, R o u s s i e r , C o m p a n , C a r d o n
,

Krumpholz, Bochsa e. a; Nouvelle mét/iode pour la Guitarre, van La-

barre (Parijs, 1793).

12) Instrumentenbouw. Syntagmatis Musici Tomus secundus: de Organo-

graphia, van Praetorius (Wolfenbüttel, 1861); Organographie. Essai sur

la facture instrumentale, van A. de Pontécoulant (Parijs, 1861); Die

Yioline, ihre Geschichte nnd ihr JBau, van H. Abele (^tweede druk, Neuburg,

1874); The Violin: iis famous makers and Their imitators, van G. Hart

(Londen, 1875; popular edition, 1880); Les instrliments a archet etc, van

Antoine Vidal (3 deelen, Parijs 1876—78); Ber Clavierbau in seiner

Theorie, Technik und Geschichte, van H. We lek er v. Gon tershausen

(3de druk, Frankfort a. d. M., 1864); Das Kunstpedal au Clavierinstrumenten,

van Ed. Zachariae; Lehrhuch des Pianofortebaues in seiner Geschichte,

van Blüthner en Gretschel (Weimar, 187.2); Cemii storici etc. e della

origine del Pianoforle, van Let o Puliti (Florence, 1874): Lehrbuch der

Orgelbaukunst, van J. G. Töpfer (2 deelen, Weimar, 1855); Die Orgel,

nach den Grundsatzen der neuesten Orgelbaukunsl dargestellt, van H. Sattler

(4e druk, 1868); Geschichte der Orgel und der Orgelbaukunsl von den ersten

Anfangen bis zur höchsten Vollendnng, van Wangemann (Demmin,

1879), e. V. a.

13) Akoustiek. Entdeckungen über die Theorie des Elanges, \an Chladni

(Leipzig, 1787); Die Akustik, van denzelfden (Leipzig, 1802, 1830, enz.);

Neue Beitrdge zur Akustik (Leipzig, 1817); Kurse Uebersicht der Schall- und

Klanglehre (Mainz, 1827); Die Lehre von den Tonempfindnngen, van H.

Helmholtz (4e druk, Brunswijk, 1877), e. v. a. —
Het aantal kritische en aesthetische geschriften over muziek is zoo on-

noemelijk groot, en zij behandelen zoo vele verschillende onderwerpen, dat

zelfs een keuze daaruit niet mogelijk schijnt. Lange, schoon nog altijd on-

volledige lijsten, bevattende de titels van geschriften op dit gebied, vindt w.en

in vele der sub 1) en 8) opgegeven werken.
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Muziektijdschriften (Hoogd. : Musikalische zeitsciiriften, Fr. : Gazettes

MUSiCALE, Eng. : Musical Periodicals). Als eerste tijdschrift, waarin

vraagstukken betreffende de muziek besproken worden, kan beschouwd worden

de Musica Critica van Mattheson (Hamhurg, 1722, twee deelen), dat

gevolgd werd door de ISeu eröffnele musikalische Bihliothek van L o r e n z

Mitzler (1736— 1754). In Frankrijk verscheen het eerste tijdschrift,

Sentiment d\in Harmoniphile, 1756; te Luik verscheen omstreeks denzelfden

tijd het Journal de mnsiqne. In Engeland was het eerste muziektijdschrift

The musical and universal Magazine (Londen, 1775—76).

De voornaamste muziekiijdschriften uit deze eeuw zijn:

In Duitschland : Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig, 1798— 1848);

Berliner allgemeine musikalische Zeitung (Berlijn, 1824—30); Berliner musi-

kalische Zeitung (1844—47); Neue Berliner musikalische Zeitung (1847 tot

heden); Cacilia (1824—48) ging 1849 over in de Süddeutsche Musikzeittmg

(Mainz, 1849—66); Monatshefte für Musik-Geschichte (1869 opgericht door

R. E i t n e r) ; ISeue Zeitschrift für Musik (1833 opgericht door Rob. S c hu-

ma nn, 1844—45 vooitgezet door Oswald Lorenz, vervolgens door Franz

B r e n d e 1 (1845— 68) en sedert 1857 dooi- C. F. K a h n t) ; Signale für

die musikalische Welt (1843 tot heden) ; Allgemeine Wiener Musikzeitung

(1841— 47) ; Wiener Musikzeitung (1852—1860) ; Fliegende Blatter für Rirchen-

musik ; Musifialischcs Wochenhlatt (1870 tot heden); Zeitschrift für Instru-

menlenbau (1870 tot heden); Allgemeine Deutsche Musikzeitung (1879 tot

heden); Bayreuther Blatter (1877 tot heden), handelt slechts gedeeltelijk

over muziek. — Behalve de hier genoemde worden nog vele andere rauiiek-

tijdschiitten in Duitschland uitgegeven die echter van weinig beteekenis zijn.

In Frankrijk: Bevue musicale (1827 door Fétis opgiM'icht ); Bevue et

Gazette musicale (1834—1880); L'Art musical (1860 tot heden); La France

musicale (1837— 1870); La Renaissance musicale (1880 tot heden); Le

Ménestrel (183 3 tot heden), e. a.

In Engeland: T/ie Musical world (1836 tot heden); The Musical Times

(1844 tot heden); The Musical Standard (18tJ2 tot heden); The London and

provincial Music Trades Review (1877 tot heden) e. a.

In België: Le Guide musical (1854 tot heden).

In Nederland: Caediia (1844 opgericht door F. C. Kist, Ihans onder

redactie van W, F. G. Ni col ai); Gregoriushhid (1875, onder redactie \an

M. J. A. Lans).

In Italië: Gazetta Musicale (Milaan, 1845 tot heden); Gazetta musicale di

Firenze; Palestra Musicale (Rome) en JSapoli musicale.
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IVabel (Nebel of Nevel ; Lat. : Nablium), een snaarinstrument der oude

Israëlieten.

]Val)ich (Moritz) bazuinvirtuoos, geb. 22 Febr. 1815 te Altstadt-Waldenburg,

was 1849—55 lid der hofkapel te Weiniar en maakte later kunstreizen door

Duitschland, Nederland en Engeland.

IVabootsing' (Hoogd. : Nachahmung), z. Imitatie.

Kachbauer (Franz), tenorist, geb. 25 Maart 1835 te Giessen bij Friedrichs-

haven, ontving onderricht in den zang van Pischek, zong eerst als korist

in de Opera te Basel, maakte vervolgens een reis met een Duitsch opera-

gezelschap naar Frankrijk, waar hij zijn zangstudiën voortzette, gaf gastvoor-

stellingen te Mannheim, Hanover, Praag, Darmstadt en VVeenen, en werd 1866

aan de hofopera te Munchen verbonden.

Nachsatz, Hoogd., nazin, tweede gedeelte eener periode (z. dit).

iVachschlag;, Hoogd., (z. Naslag.)

Nachspiel, Hoogd., (z. Naspel).

Jachthoorn (Pastorita), een gedekt, soms ook open fluitwerk 8, 4, 2

en 1 vt. in het manuaal en pedaal. Deze slem is wegens den hoornachligen

klank van wijder mensuur dan de Qu intadana. In het pedaal noemt men

deze stem Nach t h o om ba s.

Nachtigal (z. Luscinius).

Nadal (J.), Spaansch componist, geb. 1793 te Lerida, werd 1839 kapel-

meester aan de Opera te Madrid en stierf als kapelmeester aan de kathedraal

te Astorga.

Nadaud (Gust ave), Fransch chansonetien-componist, geb.. 20 Febr. 1820

Ie Roubaix, gaf 15 bundels gezangen in het licht.

Nadermann (Franfois Joseph), harpist, geb. 1773 te Parijs, ontving
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onderricht van Krumpholz en werd tot 1812 als een der beste harpspelers

van Frankrijk beschouwd. Hij werd leeraar aan het conservatoire van Parijs

en stierf 2 April 1835. JMeer dan vijftig harpcompositiën zijn van hem in

druk verschenen.

IVadermann (Henri), broeder van den vorige, geb. 1780 te Parijs, was

harpist en harpfabrikant. Hij verdedigde de oude harpconstructie tegenover

de pedaal harp van Erard.

Xaegeli (Johann Georg), componist.

IVag'eli (Johann Georg), componist en muziekuitgever, geb. 1768 te

Zürich, richtte 1792 een muziekzaak in zijn geboortestad op en gaf werken

van Handel, Bach en andere klassieken in het licht. Werken van Cle menti,

Cr a m er en Beethoven verschenen in zijn Répertoire des clavecitiistes (1803).

N.'s compositiën bestaan voornamelijk in kerk- en schoolgezangen. Hij stierf

26 Dec. 1836 te Zürich.

Kaenia, treur- en klaagzangen bij de oude volken.

IVagelg'eig'e, een omstreeks 1750 door J. Wilde te Petersburg uitgevonden

instrument, welks diatonisch gestemde ijzeren pennen door middel van een

vioolstrijkstok in trilling werden gebracht.

IVag'elklavier, een omstreeks 1790 door Trager te Bernburg uitgevonden

toetseninstrument met ijzeren pennen, staafjes of spijkers, die door middel

van een ringvormigen strijkstok in trilling gebracht worden.

Nagiller (Matthaeus), componist, geb. 24 Oct. 1815 te Munster in het

Ober-Innthal, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Weenen,

vestigde zich 1854 te Munchen, werd kapelmeester te Bozen en 1866 te

Innsbruck. Hij stierf Juni 1874. — Onder zijn compositiën bevindt zich een

opera: Friedrich mit der leeren Tasche.

IVaich (M. Hubertus), Zuid-Nederlandsch toonkunstenaar, leefde in den

aanvang der 16e eeuw te Rome. Hij was lid van de Ac adem ia degli amici.

Een exemplaar zijner verzameling vier- en vijfstemmige Madrigalen bevindt

zich in de keizerlijke bibliotheek te Weenen.

Nakara, een slaginstrument bij de Turken.

Naldi (Giuseppe), zanger, geb. 2 Febr. 1770 te Bologna, liet zich 1789—97

in verschillende steden van Italië hooren en maakte vervolgens kunstreizen.

Te Londen trad hij 1806 op, zong daar ter stede tot 1819 en stierf 1820

te Parijs. Hij bespeelde ook niet zonder talent de violoncel en het klavier.

Naldini (Santé), zanger, geb. 5 Febr. 1588 te Rome, gest. 10 Oct. 1666,

werd op negenentwintigjarigen leeftijd kapelaan en voorzanger in de

pauselijke kapel en later Abbé. Paus Urbanus VIII droeg hemde uitgave

der hymnes van Palestrina op. Deze verzameling zag bij Balthasar

Mor et te Antwerpen het licht onder den titel: Hymni sacri in Brevario
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Romano S. D. N. Uvbani Vlll auctoritate recogniti, et cantti musico pro

praecipiiis anni festivitatibus expressi.

IVanini (Giovanni Maria), contrapuntist, geb, omstreeks 1540 te Val-

lerano, ontving onderricht op de school van Glaude Goudimel te Rome

en werd kapehneester op zijn geboorteplaats, later, 1571, aan de Santa

Maria Maggiore te Rome. Hij richtte daar ter stede met Palestrina

een muziekschool op en werd 1577 zanger van het pauselijk collegium. Hij

stierf 11 Maart 1607. Zijn wereldlijke en kerkelijke compositiën zijn groo-

tendeels in druk verschenen en tot ons gekomen. Zijn )t>ffodie nobis coelorum

Rex" wordt nog heden in de pauselijke kapel gezongen. Een lijst zijner

compositiën is o. a. te vinden bij Fétis [Biogr. et Bibl.).

IVanini (Giovanni Bemardo), broeder van den vorige, geb. te Val-

lerano omstreeks het midden der 16e eeuw, werd kapelmeester aan de kerk

van San Luigi de' Francesi te Rome en later aan die van San Lorenzo

in Damaso aldaar. Hij behoort, evenals zijn broeder, tot de beste meesters

der Romeinsche school, doch meer dan zijn broeder week hij af van den

polyphonen stijl en was een van de eersten, die kerkmuziek met begeleiding

van orgel schreven. Zijn Madrigalen, Motetten en Psalmen zijn te Rome in

druk verschenen.

IVanterni (Orazio), componist, geb. omstreeks het midden dér 16e eeuw

te Milaan, was 1590 kapelmeester aan de kerk van San Ge Is o. Van zijn

compositiën kent men II primo libro di Motetti a cinque voci (Milaan, 1606)

;

andere werken van hem zijn in verzamelingen opgenomen. — Zijn zoon,

Michel Angelo N., volgde hem als kapelmeester op.

Nantier-Didiée (Gonstance Betsy Rosabella), zangeres, geb. 16 Nov.

1831 te St. Denis op het eiland van Bourbon (thans Ile de la Réunion).

Zij studeerde aan het conservatoire van Parijs onder leiding van Duprez,

zong op verschillende tooneelen van Italië, Frankrijk en Engeland, behaalde

in al die landen, evenals in Amerika (1854), groot succes en stierf 4 Dec.

1867 te Madrid. Haar zang werd ;;eer geroemd.

iVapolitaanscIie school. Onder deze benaming verstaat men de reeks com-

ponisten uit Zuidelijk Italië, van A

1

1 e s s a n d r o S c a r 1 a 1 1 i tot J o m e 1 1 i, welke

grooten invloed op de muziek heeft uitgeoefend. Aanvankelijk sloten deze

componisten zich bij de school van Palestrina aan, doch van lieverlede

veranderden zij hun stijl, en het is niet te loochenen, dat de Napolitaansche

school veel tot het verval der Italiaansche muziek, en bepaaldelijk der kerk-

muziek, heeft bijgedragen. De werken van Scarlatti bezitten nog een echt

kerkelijk karakter; die van de meeste zijner leerlingen echter kenmerken zich

door afwijking van de oude vormen en overheersching der nieuwe melodiek.

Ook begon de instrumentale begeleiding meer en meer een belangrijk deel
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der kerkmuziek uil te maken; dit was reeds bij Scailatti het geval; nog

meer echter bij zijn leerUng Durante. — Aangaande den invloed der Na-

pölitaansche school op de dramatische muziek zie men het artikel Opera.

Mprownik (Eduard), componist, geb. 24 Aug. 1839 te Besjst bij

Königgratz in Bohème, ontving zijn muzikale opleiding te Praag, waar ook

zijn eerste compositiën, o. a. een bekroond Boheemsch lied, ten gehoore

gebracht werden. In het jaar 1861 vertrok hij naar Petersburg, waar hij

kapelmeester van vorst IJusupuv en later, 1869, hofkapel meester werd.

Onder zijn compositiën bevindt zich een Russische opeia in vijf bedrijven:

Nizegorodni.

IVardini (Piet r o), vioolvirtuoos en componist, geb. 1722 te Fibiana in

Toskane, ontving onderricht van Tartini en begon op vierentwintigjarigen

leeftijd kunstreizen te maken. Omstreeks 1753 werd hij solo-violist van de

hofkapel te Stuttgart, waar hij vijftien jaar gevestigd bleef. In 1767 keerde

hij naar Italië terug, vestigde zich te Leghorn, paste zgn ouden meester

Tartini gedurende diens laatste ziekte op en werd 1770 muziekdii'ecteur

van den hertog van Toskane. Hij stierf 1793 te Florence.

Nardini was de beste leerling van Tartini. Leopold Mozart roemt

vooral de schoonheid van zijn toon en zijn smaakvolle voordracht, en

Schubert zegt van hem: »Zijn spel brengt tranen in de oogen van hard-

vochtige hovelingen — neen, zijn eigen tranen vallen neder op zijn viool!" —
N. 's compositiën bestaan in 6 Concerti, op. 1 (Amsterdam) ; 6 Sonates pour

violon el bassi, op. 2 (Berlijn); 6 Solo's pour violon (Londen); 6 Quartetli

(Florence, 1782) en 6 Duo's pour deux violons (Parijs). Een weik over

hem, getiteld : Elogio di Pietro Nardini celebralissimo professor di violino,
.

van Raimondi Leoni, zag 1793 het licht.

Nasat (ook Nassat, Nasad, Nasal, Nasard, Nasarde, Nassart en ïsazard

geschreven), een fluitwerk in het orgel, uit Nederland afkomstig, dal gewoon-

lijk gedekt en uit 4 en 2 vts. toon sprekende, gevonden wordt. De 'pijpen

van dit register worden soms, op de wijze van den Gemshoorn, van boven

spits toeloopend aangetroffen, echter met wijder mensuur, enge opsnede en

zijbaarden, vooral voor de lagere tonen. Deze stem verschijnt als Quintregister

van 1|. 2| en 5f vt. onder den naam van Nasatquint of Quintnasat.

Van I vt. echter, van welke grootte zij slechts in het pedaal voorkomt, heet

zij Grootnasat. Wanneer de pijpen van dit register, gedekt zijnde,

roertjes in den hoed of in het deksel hebben, heet het Roernasa t. De

toon dezer stem wordt door sommigen neuzachtig genoemd, waarom het woord

van Nasum (neus) zoude afstammen; anderen, b. v. Praetorius, leiden

Nasat van Nachsatz af.

Kascimbeui (Stefano), componist, was in den aanvang der 17e eeuw



657

kapelmeester aan de kerk van St. Barbarina te Mantua. Van zijn werken

zijn bekend: Concerü ecclesiaslici «12 voci (Venetië, 1610) en Moletti a 5

e 6 voci (Venetië, 1616).

.\ascimbeni (Francesco), componist, geb. te Ancona, leefde omstreeks

het midden der 17e eeuw. Men kent van hem een verzameling Canzoni e

Madrïgali moraU a tina, due e tre voci (Ancona, 1674).

]\'asco (Giovanni), componist, was omstreeks het midden der 16e eeuw

kapelmeester te Fano. Van zyn compositiën zijn in druk verschenen: Lamen-

tatïones Jeremiae cum Passiotiis recit. et Benedictus^ alsmede vele Madrigalen

en Motetten.

NasoliilO (Sebastian O), componist, geb. 1768 te Piacenza, gest. 1799

(volgens anderen 1810) te Venetië, schreef vele opera's, die in verschillende

steden van Italië en ook te Londen met veel bijval vertoond werden.

Kaslag", (Hoogd. : Nachschlag), een der zoogenaamde veisierselen van een

toon, bestaande in een of meer kleine noten achter een hoofdnoot. Evenals

de voorslag en andere muzikale ornamenten, vormt ook de naslag een

gedeelte van de waarde der hoofdnoot, welke veikort wordt om voor hem

plaats te maken. In vroeger tijden werd de naslag alt'yd door een of meer

kleine noten aangeduid, hetgeen een gevolg was van de eigenaardige plaats

die de versierselen in het contrapunt bekleedden.

Schrijfwijze.

Tegenwoordig schrijft men dergelijke figuren zooals zij uitgevoerd moeten

worden.

Naslag heet ook de figuur die den triller besluit. (Z. Triller.)

ATaspel (Hoogd.: Nachspiel, Lat.: Postludium), een meestal geïmprovi-

seerd muziekstuk op het orgel, dat de oiganist na afloop der godsdienst-

oefening vooidraagt. Ook het instrumentaal slot van een lied of van een aria.

Nationale muziek (z. Volksmuziek).

Natunrtoueu (z. Aliquot-tonen.).

Naue (Johann Friedrich), geb. 17 Nov. 1787 te Halle, ontving onder-

richt in de muziek van Turk en werd na diens dood (1813) muziekdirecteur

aan de hoogeschool aldaar. Hij deed veel tot verheffing van het Protestantsche

kerks^ezanu' en verzamelde een zeer kostbare muziekbibliotlieek, die later door

den koning van Piuisen werd aangekocht. Hij stierf 19 Mei 1858 ii»

kommervolle oipstandigheden.

x\aumanil (Johann Gottlieb), componist, geb. 17 April 1741 te

Blasewitz bij Dresden, ontving op de Kruisschool te Dresden ondeiricht inde

II.
•^•'^
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muziek van den cantor Homilius en werd later door een Zweedsclien

musicus mede naai' Ilaüe genomen. Daar deze Maecenas hem echtei' als

een knecht behandelde en hem gebruikte om muziek te oopiëeren en andeie

diensten te veiiicliten, doch hem niet van hel muziekonderwijs in Italië liet

genieten, verliet N. hem, nam onderricht bij Tartini, maakte kennis met

Hasse en bestudeei'de ijverig de compositie, het viool- eji het klavierspel.

Later bezocht hij Napels, waar liij zich met de di'amatische muziek verti'ouwd

maakte, en ging van daar naar Bologna, om bij Pater Martini les in het

contrapunt te nemen. In 1763 te Dresden teruggekeerd, werd hij door de

keurvoi'stm tot kapelmeestei' benoemd. Korten tijd daarna bevond hij zich

weder in Italië, waar hij twee zijner opera 's, een te Venetië en een te

Palernio, liet vertoonen. Tot 1768 bleet hij in Italië, keerde toen naar

Dresden terug en zette voor liet huwelijk van den keurvorst Frederik

Augustus 1 n La Clemema di Tdo van Metastasio op muziek. In het

jaar 1772 begaf hij zich ten derden male naar Italië, componeerde daar te

lande binnen achttien maanden vijf opera 's en kwam met roem beladen in

zijn vaderland terug, waar hij nu ook gevierd werd. Frederik de Groot-e

wilde hem te liejTyn hebben, doch N. bleef den keurvoi'st van Saksen trouw

en werd 1776 tot kapelmeester, 1786 ook tot opperhofkapelmeester te

Dresden benoemd. Voor den koning van Zweden componeei'de hij de opera

Amphiou en verbeterde de inrichting der Zweedsche hofkapel. Op uitnoodi-

ging van koning Frederik Wilhelm II van Pruisen begaf hij zich 1788

naar Üerliju, waar vele zijner werken ten gehoore gebiacht, en hij 'met

eerbewijzen overladen werd. Voor Dresden componeeide hij nog de opera 's

La Dama soldata (1791), Aci e Galatca en het feestspel Amore giusüficaio.

Hij stierf 23 Oct. 1801 te Diesden. — De meeste opera 's van N. zijn

thans vergeten ; zijn Missen, Vespers en Offertoria worden echter in de

katliolieke liofkerk te Dresden nog heden uitgevoerd. Uitvoerige mededeelingen

aangaande zijn leven vindt men in de Lexica van Gerber en van Fétis

en in de volgende werken: Bruchstüoke aus J. A. Nawnanns Lebensgeschichte,

van Meissner (1803— 1804) en Des SachsiscJien Kapellmeisters Naumawiis

Leben in sprechendeu Zügen dargestellt (Dresden, 1841).

JKauioaiiii (Emil), kleinzoon van den vorige, geb. 8 Sept. 1827 te Berlijn,

ontving onderriclit in de muziek van den ouden Ries, den vader van

Ferdinand Kies, en later te Leipzig van Mendelssohn. Te Frankfort

a. d. M. nam hij nog les bij Mos er. Te Diesden werd 1848 zijn oratorium

Christus der Friedensbote ten gehoore gebracht, en hetzelide werk werd ook

te Berlijn en (1854) te Londen uitgevoerd. Onder zijn volgende compositiën

bevinden zich een Mis, een symphonie, een opera en cantates. In het jaar

1856 schreef N. een verhandelmg Ijeber Einfiihrung des Fsulmeugesatigs in
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die eoangelische Kïrohe, welke de aanlicht van den koning van Pruisen Irok,

die hem tot muziekdirecteur dei- hofkerken benoemde. In die betrekkiti>>

schreef N. vele kerkcompositiën Wei>ens zijn verhandeling Das AlUr der

Psalmen werd hij tot doctor in de philosophie benoemd, en voornamelijk

wegens zijn boek Bie Tonhunsi in der CulturgescJiichte veikieog hij 1809

den titel van koninklijk professor in de muziek. Onder zijn volgende werken

komen voor
: Deutsche Tondichter von Seh. Bach lis anf die Gegenwarl

(1871), Nachklange^ Gedenkhlaiter aiis dem Masik-^ Kunst- uud Geisteslehen

unserer Tage (1872), ItaUenische Tondichter von Palestrina bis auf die Ge-

genwart (1876) en Illustrirte Musikgeschichte.

l\'aumann (Ernst), neef van den voiige, geb. 45 Aug. 1832 teFreiburg,

ontving onderricht in de muziek van Hauptmann te Leipzig en van Joh.

Schneider te Dresden. In het jaar 1858 promoveerde liij tot doctor in

de natuurwetenschappen, bij welke gelegenheid hij een dissertatie (leLer die

verschiedenen Bestimynungen der Tonverhaltnisse verdedigde, en werd 18GÜ

organist en muziekdirecteur te Jena. Van zijn compositiën is een Serenade

Voor klein orkest bekend.

]\'ava (Gaetano), zanger en zangmeesler, geb. 16 Mei 1802 te xMilaan,

waar zijn vader, Anlonio Maria N., guilaarvirtuoos was, werd leeraar aan

het conservatorium aldaar. Hij gaf vele zangstudiën in het licht. Het jaar

van zijn dood is 1875.

Riavoigille (Guillaume Juli en), violist, geb. omstieeks 1745 te Givet,

studeerde te Parijs en werd aldaar lid van vele orkesten en conceitmeester,

later ook kapelmeestei-, van het Théatre de la Git e'. Eenige jaren vóór

de Fransche Revolutie lichtte hij een vioolschool op. Een zijner leerlingen

was Alexandre Boucher. Onder zijn compositiën bevinden zich twee

komische opera's: 1/orage (1793) en Les honneurs funèbres, alsmede een

pantomime: Ij empire de la folie.

Kavoig'ille (üubert Juli en), violist, broeder van den vorige, geb. 1749

te Givet, kwam 1775 te Parijs, waar hij lid van verschillende orkesten werd

en vele compositiën in het licht gaf. Zyn dochter was een goed haipspeelsler.

Neander (A l e x i s), muziekdirecteur aan de S t. K i 1 i a n-kerk te Würz-

burg in den aanvang der 17e eeuw, gaf drie verzamelingen motetten in het

licht, welke vier- lol vier-en-lwintigstemmige stukken bevatten.

Neander (Joachim), eigenlijk Neumann geheeten, geb. lOOl Ie Bremen,

werd schoolrector te Dusseldorp en latei' predikant aan de Martin us-kerk te

Bremen. Hij gaf vele bundels kerkzangen in het licht.

Neate (Charles), klavierspeler, geb. 28 Maart 1784 te Londen, ontving

onderricht van James Wilson en van John Field. Hij behoorde tol

de eersten die Beeth ovens werken in Engeland voordroegen, hij reisde
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naar Weenen, om den grooten meester te leeren kennen, en vertoefde acht

maanden in die stad. Hij was een der stichters der Philharmonic

Society, wier concerten hij van den aanvang af dii-igeerde, en was, toen

hij 30 Maart 1877 stierf, het laatste lid dier vereeniging.

Nebra (José), organist aan de koninklijke kapel te Madrid, schreef vele

keikmuziek, o. a. een Requiem voor Barbara.

Ketlerlaniische muziek. — De eerste sporen van kunstmuziek hier te

lande vindt men in den tijd van Ka rel den Gr o o te. De machtige

koning, met zijn open zin voor al wat liefelijk is en wel luidt, behoefde

slechts een enkele maal de Romeinsche muziek te hooren, om reeds het

besluit te nemen, ze in zijn Frankische staten in te voeren. Daar was nog

de oude Germaansche wijze van zingen in zwang: de zangers zagen een

schoonheid in het luid uilslooten der tonen, en wedijverden om elkander te

overschreeuwen. Geen wonder dus, dat de Italianen van hen zeiden, dat zij,

zingende, brulden als het wild gedierte, en dat hun zang klonk als het ge-

ratel van wagens over een hobbeligen steenweg. Met hulp van Paus Adriaan

sloeg de keizer de hand aan de gewenschte verbeteiing. Op zijn bevel moest

de zang onder de leervakken op de lagere school opgenomen worden, hij

zond Frankische zangers naar Rome, die daar ter stede den oorspronkehjken

Gregoriaanschen zang moesten bestudeeren, en toen deze maatregel niet lot

het gewenschte resultaat leidde, verzocht hij den paus, hem Romeinsche

zangers te zenden, om den zang in zijn rijk te onderwijzen. Hij richtte

zangscholen te Metz en te St. Gallen op, en van daar verbreidde zich de

zangkunst over het geheele Frankische rijk. — Dat de Nederlanders aan de

uitvinding en verdere beschaving van ons hedendaagsch harmonie-stelsel een

werkzaam deel hebben genomen, is onbetwistbaar bewezen. Hucbald (z.

dezen), een zeer geleeid monnik uit het klooster van St. Amand in Vlaanderen,

maakte zich, behalve door zijn veibeteritigen van het notenschrift, hoogst verdien-

stelijk door zijn O r ga n u m (z. dit), de oudste proeve van meerstemmige muziek.

Eerst na die uitvinding ging de muziek met reuzenschreden op den weg der

ontwikkeling vooit Hucbald kan wel niet de uitvinder van het Organum

genoemd worden, want het was reeds in den aanvang der 9^ eeuw bekend ; maar

hij was de eerste die er regels voor vaststelde; hij kan dus in zekeren zin als de

vader der haimonieleer beschouwd woiden. Het stelsel van H u c b a 1 d werd

tot meerdere volkojnenheid gebracht door Guido van Arezzo (z. dezen),

die het organum met meer intervallen venijkte, en door Franco van Keulen
(z. dezen), die de theorie der mensuur, d. i. van de maatverdeeling en de

waarde der noten en van de daarvoor bepaalde teekens, in toepa.ssing bracht.

Nadat wijders verschillende geleerde schrijvers en componisten, waaronder

vooral Adam de la Hal e, Joannes de Muris en Marchettus van
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Padua uitmuntten, benevens verschillende Nederlanders, o. a. bisschop

A del bol d (z. dezen), zoowel praktisch als tlieorelisch, deze proeven tot

nieei-dere beschavinf? liadden i^el)racht, erlangde vooial de theorie alsabstrakt

van voorafgegane praktijk, omstreeks de tweede helft der 15e eeuw een

hoogen graad van volkomenheid, dooidien betere regels voor de mensuur en

de harmonie werden vastgesteld. Uit den Discantus en den Faux-

1

Bourdon (z. deze woorden en kerkmuziek) ontstond het contrapunt
d. i. de kunst om tegenover een gegeven melodie een andere te plaatsen

doch op beter en edeler wijze, dan dit met behulp van den Discanlus was

geschied. Niet in Ilalië, noch in Frankrijk, maar in de Nederlanden bereikte

de contrapuntische muziek het eerst een hoogen trap van bloei. Aan de

Nederlanders komt de eer toe, de door theoretici als Franco, Marchettus
en de Muris vastgestelde regelen iu praktijk gebracht, organische toon-

slukken vervaardigd en der geheele muziek die richting gegeven te hebben,

welke zij tot aan het einde der 17e eeuw is gevolgd. Daarom kon Am bros

tmet het volste recht beweren: «Das Jahrhundert von 1450 bis 1550 veidient

in der Musikgeschicfite recht eigentlich den Namen des Jahrliunderls der

Niederlander. — Die Niedeilande galten flir die Hochschule der Musik selbst

noch dann, als Italiens musikalischer Ruhm schon in vollem Glanze strahlte."

Het voornaamste over de Nederlandsche muziek uit die dagen is vermeld

in het artikel Kerkmuziek (z. dit). Doch ook in de wei'eldlijke muziek

muntten de Nederlanders uit, en Am bros wijst er terecht op, dat het

volkslied een even groote macht in de muziek van dien tijd was, als de

Gregoriaansch e zang.

De leer van Joannes de Muris had reeds vroeg ingang en als het

ware een vaderlandschen bodem gevonden bij een volk, dat bij zijn buiten-

gewoon welvaren, bloeiend door fabrieken en ambachten, handel en scheep-

vaart en een krachtig bestuur, zich met kunst en wetenschap kon bezighouden.

De harmonie werd in grooter volkomenheid, voornamelijk in de Nedeilanden,

ook in vroolijke en gezellige kringen beoefend. De Nederlanders zij" ^^ eersten

geweest, die der harmonie algemeene, praktische waarde hebben gegeven.

Als eerste eigenlijke componist en stamvader onzer muziek wordt Dufay,

uit Chimay in Henegouwen, genoemd. Hij w;is de man die den grond

legde voor al die kunstvormen, welke met den naam van dubbel contrapunt

bestempeld worden. Na hem vinden wij als hoofd der Nederlandsche school

Joannes Okeghem. Het waren vooral de in zijn school gevormde kunste-

naars, die de muziek, welke bij het toenemen der beschaving vooral bij de

grooten en machtigen meer en meer in aanzien geraakte, hielpen invoeren

en ontwikkelen. Immers toen aan bijna alle voorname hoven kapellen werden

gevormd, en te Napels, Milaan en meer andere voorname plaatsen zelf-^ leer-
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stoelen voor de toonkunst werden opgericht ; toen ook voornainelLjk de bloei

V an kunsten en wetenschappen in Italië, onder de beschernjing der kunst-

jievende pausen Julius II en Leo X zijn toppunt bereikt had, waren het

alweder de Nederlanders, die geroepen werden, aan het hoofd dier ver-

schillende kunstinrichtingen te staan. Onder dezen bekleedde ontegenzeggelijk

Josquin des Prés een eerste plaats. Hij was de beroemdste leerling van

O keg hem, werd door Sixtus IV aan de pauselijke kapel verbonden, en

later door Lodewijk XII, koning van Frankrijk, als eerste zanger aan diens

kapel aangesteld. Met en naast hem moeten de volgende contiapuntisten

genoemd worden: Pierre de la Ru e, Antonius Br u mei of Br o mei,

A 1 e X a n d e r A g r i c o 1 a, Gaspar van W e e r b e k e, L o y s e t C o m p è r e,

Joannes Prior is e. a.

Onder de Nederlanders, die deels naar Italië geroepen werden, deels derwaarts

gingen om hun geluk aldaar te beproeven, was ook Adriaan Willaert.

Te Brugge in Vlaanderen geboren, studeerde hij aanvankelijk te Parijs in

de Rechten, verwisselde later die studie met die der muziek en werd leerling

van Joannes Mouton, zelf leerling van Josquin en kapelmeester van

Lodewijk XII en Frans I. Reeds op jeugdigen leeftijd in zijn vaderland

beroemd als componist, ging hij in 1518 naar Rome en van daar naar Venetië»

waar hij in 15'27 kapelmeester aan de St. Ma reus-kerk werd, — een betrek-

king, die van dien lijd af als een soort van muzikale grootwaardigheid gegol-

den heeft. Hier verwierf hij roem en eer, en werd stichter der later beroemde

Venetiaansche school. Tot de overige Nederlandsche componisten van zijn

tijd behooren : Philippus Bassiron, Adrianus Petit, bijgenaamd

Coclicus, Joannes Gourtois, Nicolas Gom bert, kapelmeester van

Ka rel V, Sim on a Quercu (van der Ey eken), Tilm an Susa to,

componist en muziekuitgever te Antwerpen, Philippus Verdelot, Hiero-

n y m u s Vinders, en meer anderen.

De derde periode der Nederlandsche school, waarin zij haar hoogste glans-

puut bereikte, en waarmede al het voorafgaande werd afgesloten, is die,

welke Orlando Lasso tot hoofd en aanvoerder heeft. Hij was door geheel

de beschaafde weield hooggeacht en vereerd, en moet niet alleen als hoofd

der Nederlandsche school, maar ook als vertegenwoordiger der geheele toon-

kunst van dien tijd aangemerkt worden. Om hem heen schaarde zich de

bloem der Nederlandsche school, een ontelbaie rij van hoogst verdienstelijke

kunstenaars en muziekgeleerden. De voornaamsten van hen waren: Ghiseli-

nus Dank erts, ia Zeeland geb. en onder Paulus II, Marcellus II,

Paul us IV en Pius IV zanger aan de pauselijke kapel; Jac. Arcadelt

uit Braband, directeur der koorknapen aan St. Piet er van het Vaticaan,

daaina pauselijk zanger en later in dienst van Kar el van Lothaiingen;
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Jacobus Clément — genaamd Clemens non papa. om hem te onder-

scheiden van paus Clemens VII, wiens tijdgenoot hij was — in Bi;i])and

geboren en in de eerste helft der i 6e eeuw eerste kapelmeester van Ka rel V;

Cyprian de Rore, 1516 te Mechelen geboren, 15i6 kapelmeester en

directeur der muziekschool van Ottavio Fa mes e te Parma, waar hij 1565

overleed — de Italianen noemen hem gewoonlijk il Diviiio; — Thomas
Crequillon, kapelmeester van Karel V; Sebastiaan de Hollander,

geb. te Dordrecht, die zijn studiën te Amsterdam volbracht en een zoo

bekwaam musicus was, dat hertog Al bert van Beieren hem tot zijn hof-

kapelmeestei' benoemde, zoodat liij zich te Miinchen vestigde, waar hij tot

aan zijn dood, 156'2, bleef; Chiistiaan de Hollander, van Leiden,

kapelmeester van den Roomschen keizer Ferdinand I; Gerard du San lx

(a Sa lic e), genaamd Gerard van Turnhout, naar zijn geboorteplaats;

Jossen Junckers van Rotterdam ; L u p u s H e 1 1 i n g k ; C 1 a ii d e d e j o n g e,

gewoonlijk genaamd Claudin, 1528 te Valenciennes geboren, en die een

groot deel zijner jeugd in de Nederlanden dooibiacht, waar hij, tot den

Hervormden Godsdienst overgegaan, de HoUandscbe psalmen vierstemmig op

muziek zette; Severinus Cornet, 1578 kapelmeester te Antweipen

;

Cornelis Verdonck, 1561 te Turnhout geb.; Philip pus de Monte,

1521 te Bergen in Henegouwen geb., eerst rentmeester en kanunnik te

Kamerijk, later kapelmeester der keizers Maximiliaan II en Rudolf II;

Jacobus van Berchem, zoo genaamd naar de plaats zijner geboorte;

Petrus de Hot van Breda; Joannes Bonmarché, 1520 te IJperen

geb., kapelmeester van Philips II; en eindelijk, om van meer anderen te

zwijgen, Jan Piet er S we el i nek, organist aan de Oude Kerk te Amsterdam.

(Vergelijk de artikelen kerkmuziek, ougel en Sweelinck.)

Ofschoon de Nederlanders ook in de 17e eeuw de toonkunst beoefenden, en

ofschoon vele verdienstelijke musici uit hun midden te voorschijn traden, mag

men toch zonder vrees voor tegenspraak zeggen, dat met Oilamlo Lasso

en zijn tijdgenoolen de zoogenaamde Nederlandsche school ten einde was. De

invloed, die de Nederlanders gedurende een eeuw op de ontwikkeling der

toonkunst hadden uitgeoefend, was geweken, en andere natiën, met name

Italië en Duitschland, zetten de pogingen der Nederlandeis voort.

Het is een bekende waarheid, dat de vrije kunsten alleen gedurende den

vrede bloeien: het verval der Nederlandsche school in de eerste jaren van

den tachtigjarigen oorlog is daarvan een sprekend bewijs. De opstand van

het Nederlandsche volk tegen Spanje; de wreedheden van den heitog van

Alva; de opofferingen die het volk zich moest getroosten om zijn vrijheid fe

- verkrijgen en te bevestigen, en vooral ook de Hervorming, die door het ver-

bannen van de figurale muziek uit de kerk een harer hoofdvormen onder-



664

drukte, begon de vernietiging der kunstmuziek in de Nederlanden voor

te bereiden. Anders gesteld was het met de volksmuziek. Aan bundels

liederen, vooral ooilogs- en vrijheidsliederen. was in de 17e eeuw geen gebiek,

en Ferd. v. Ilellwald spreekt in het Magazin für die LiteraU<r des Auslands

(1870, N°. 3"2) de meening uit, » dass das Niederlandische Volkslied den

Vergleich mit dem keines anderen Yolkes, selbst nicht des skandinavischen

Nordens, zu schenen braucht." Nadere bijzonderheden betreffende die soort

van muziek vindt men in de artikelen Volkslied en Volksmuziek.

De kunstmuziek kwijnde in de '17e eeuw hier te lande, al waren er ook

enkelen, zooals C o n s t a n t ij n H u ij g e n s, J o a n A 1 b e r t Ban en eenige

anderen, die baar met goed gevolg beoefenden. H u ij g e n s klaagt in vele

zijner brieven, dat het er hier te lande met de muziek bedroefd uitziet ; dit

allhans mag men opmaken uit de volgende uittreksels dier brieven : » A vous

parier franchement, c'est en ces matiéres Ie plus grand de mes déplaisirs, de

ne trouver a qui parier, c'est a dire. a qiii me faire entendie. Il est vray

qu'il se trouve peu de gens qui nayment Ie son de quelqu' instrument, mais

combien en rencontrons nous de capables de discerner Ie bon d' avec Ie

maavais?" iCorrespondance et oeuvre musicales de Constantin Ihiijgens^

pulUées par W. J. A. Jon ck blo et et J. P. Land, Lettre LX XVIII);

B C' est un Roy borgne qui vous parle au pais des aveugles, et je dis avec

beaucoup de déplaisir, qu' il n' y a que nioy en ces Provinces qui se mesle

de ce beau mestier jusques a la composition" (ibid., Lettre XXXIV); » Dans

notre Barbarie T on veut croire que j' enteus un peu au mestier, mais . . . .,

ce n' est qu' en Hollande oü je puisse estre considérable qu' en qualité d'

amateur enragé des belles choses harmoniques."

De reeds genoemde Ban verdient als muziekgeleerde bijzondere vermelding.

Merkwaardig voor de kennis der muziek uit die dagen is vooral zijn Zang-

Bloemzel van Joan Alhert Ban^ ILierlemmer ; dat is, Staeltjes van den zin-

roerenden zangh; met dry stemmen^ Un den Gemeene Grondtstem. JSeJ'ens

een ïcort Zangh-lericht, Ten dienste va7i alle VaderlantscTie Zangli-lievers, van

welk werk uittreksels voorkomen in bovengemeld werk van Jonckbloet

en Land.

Wat de instrumentale muziek betreft, hebben de Nederlanders der 17e eeuw

overgenomen hetgeen zij bij andere volken, voornamelijk bij de Italianen,

vonden. Invloed op de ontwikkeling dier muziek, behalve op die van het

orgelspel, hebben zij niet uitgeoefend. Toch begon men reeds in den aanvang

der 17e eeuw de instrumentale muziek, zoowel binnen- als buitenshuis en

by openbare feestelijkheden, vlijtig te beoefenen. De oprichting van verschil-

lende muziek co 11 egiên, waaronder in de eerste plaats dat van Arnhem

(opgericht 1590) moet genoemd worden, en de zekei beid, dat die vereenigingeu
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zich hij voorkeur op de instrumentale muziek toelegden, levert hei hewijs,

dat de belangstelh'ng in helgeen zich in andere landen ter nauwernood begon

te ontwikkelen, ook in ons vaderland vroegtijdig levendig werd. Ook het

Stads- Muziekcolleg ie te Utrecht bracht veel tot bevordering der toon-

kunst hier te lande bij, en op de uitvoeringen van dat college werden ook

instrumentale compositiën van Nedeilandsche musici ten gehoore gebracht,

o. a. van Jacob van E ijk, klokkenist te Utrecht, wiens werk Der Flui/ten

Lusthof, vol Psalmen^ Vaduanen^ Allemanden, Couranien, Balleten, Airs, tot

de belangrijkste Nederlandscbe compositiën van dien tijd behoort. (Z. J h r.

Mr. J. C. M v.iii Piiemsdijk. //t-/ Siads-MuzieTccollege te Utrecht?)

In de 18e eeuw ontbrak liet hier te lande ook niet aan concerten van

londtiekkende virtuozen en aan operavoorstellingen. Vooral Amsterdam en

den Haag waren in dit opzicht niet misdeeld, en vele vieemde virtuozen

vestigden zich op die plaatsen, waar zij jaarlijks hun abonnements-concerten

gaven. De Engelsche muziekgeleerde Charles Burney, die 1772 ons land

bezocht, gewaagt rnet grooten lof van deu blinden organist Potboff te

Amsferdan), wiens vaardigheid en kunde hij verbazingwekkend noemt, en

van wien hij getuigt: » ofschoon hij jneestal vijf- en zelfs dikwijls achtstemmig

speelt, zoowel met de klavieren als met het pedaal, is zijn spel toch nooit

zoo dor en droog, als ik het zoo menigmaal in Duitschland hoorde. Hy droeg

twee fuga's voor op een meesterlijke wijze: hij keerde de thema's om en

behandelde die op duizenderlei vernuftige wijzen." Andere beroemde Neder-

landscbe toonkunstenaars uit de I8e eeuw waren Quirinus van Blanken-

buig, Jacob Wilhelm Lustig (z. deze namen) en Fr e der ik Johan

Berghuis te Delft, na Polliof de beioemdste oiganist van zijn tyd en

vooral als klokkenist (z. klokkenspel) zeer vermaard. Belangrijke mede-

deeliiigen aangaande de Nederlandscbe muziek der 18e eeuw bevat het boek

Mozart "s verblijf 171 Xedcrland en liet Muziekleren aldaar in de laatste helft der

18e i'i^wïö, van D. F. Scheurleer, ('s Gravenhage, M a r t i n u s Nijhoff, 1883.)

Het laatste gedeelte der 18e en het begin der 19e eeuw was rijk aan

uitstekende executanten. Zoo bewonderde men het talent der beide blinde

organisten D. B r ach tb u ij z e r en A. Boursse, het schitterend klavier-

spel van Mevr. N. C. de Neufville, te Amsterdam, en van Mej. G. van

den Bergh, te 's-Gravenhage; men hoorde verdienstelijke violisten, als

H.C. Kleine, J.B. van Bree, L. A. Bunte, W. Geulen, J. Jacobsen,

J. B. Merlen, J. f ischer, P. A. Morin, C. J. Lechleitner, A. Bon,

B. Tours e. a.; men had violoncellisten als Rauppe en Merlen, een

fluitist als van Boom, de hoboïsfen Turner, Schmitt, E rek en Scri-

vaneck, de clarineltisteii Christiani en Kleine, de fagotlisten Mann

en Slumpff en de hoornisten Pot de vin, Hu t s c he n r u ij t er e. u. De
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compositie vond beoefenaars in C. A. Fodor, J. W. Wilms, J. Rauscher,

J. G. Bertelnaan, F. Hanssens, J. L. Freubel, J. B. van Bi" e e en

vele andei'eri. Verschillende muziek^ezelscliappen, o. a. Felix Meritis te

Amsterdam (op|iericht 1777) kwamen bet getal bestaande vereenigingen

vergrooten ; beroemde kunstenaars kwamen herwaarts en vestigden zich onder

ons, zoowel den klassieken geest der Duitsche school door de meesterlijke

scheppingen van Handel, Haydn, Gluck en Mozart, als de smaakvolle

voortbiengselen dei' Italiaansche en ïVansche, door het vertoonen der opera 's

van Piccini, Ci ma rosa, Sacchini, Cherubini en Méhul, onder ons

verspreidend. Krachtig bevoi'derde destijds ook het gouvernement dit eenparig

streven naar volmaking door het oplichten (1826) van koninklijke muziek-

scholen, die strekken moesten om door het opleiden van jonge lieden in de

muziek, die kunst langzameihand tot een betere hoogte te veiheffen. Een

krachtige en gelukkige bijdrage daaitoe was ook de stichting der Maat-

schappij tot b e V o 1(1 ei' in g der Toonkunst. Deze maatschappij werd

20 April 1829 geslicht door A. C. G. Vermeulen, destijds praeceptor aan

de Erasmiaansche school te Rotterdam. Haar hoofddoel was, door het uit-

schiijven van prijsvragen de belangstelling in de kunst te vermeerderen en

den lust tot de compositie op te wekken, alsmede, door het, houden van

algemeene muziekfeesten, (.\en smaak voor goede en klassieke muziek zooveel

mogelijk te bevorderen. De Maatschappij verwieif de sympathie der beroemdste

kunstenaars, die het zich tot een eer i'ekenden, door baar tot » leden van

verdiensten" of tot ))correspondeerende leden" benoemd te worden. Op de

lijst der leden van veidiensten komen de namen voor van Cherubini,

Mendelssohn, Spoiitini, Spohi', Marschner, Schumann, Auber,

Meyeibeer, Berlioz, Liszt en \Vagner. Meer dan vierhondeid haar

aangeboden compositiën heeft de Maatschappij doen beoordeelen en den

inzendeis die beoordeelingen medegedeeld, en daarenboven aan pi'emien voor

prijsvragen vele duizende guldens besleed. Ondei' de namen der bekroonden

treft men die aan van v. Bree, V ei' hulst, Bertelman, G. .1. er) .1. A.

van Eyken, R. Hol, Franco M e n d e s. Ba si ia a ns. Boers, F. Coe n e n,

D u p o n t, F m b a c h, E r c k, Hanssens, H u t s c h e n r u ij t e r, D a v i d

Koning, B. Koch, Lu beek, J. J. Viotta, v. d. \V' n 1 p, e. a. Velen

jeugdigen kuustenaais en kunstenaressen heeft zij een tegemoetkoming vei'strekt,

om hun studiën, binnen- of buitenslands, vooit te zetten. Zij heeft tal van

"werken der begaafdste Nederlandsche componisten uit de 16e eeuw in de

voornaamste bibliolheken van Europa doen opsporen, in nieuw notenschrift

doen overbrengen, verscheidene deelen daaivan op haar kosleii in druk uit-

gegeven en aan de voornaamste voi stehjke bibliotheken en muzikale inslellingen

van Europa ten geschenke gezonden. Zelve is zij door aankoop en geschenken
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jii het bezit eerier kostbare l)ibIiotbeek — die echter, wat de muziek betreft,

in de laatste jaieii niet behoorlijk aangevuld is, want de vooi'naamste tooii-

weiken uit dezen tijd ontbi'eken. Zij heeft eindelijk ve(?l geld ten koste

gelegd aan het oprichten of ondei'steunen van instellingen voor onderwijs en

vorming van den niuzikalen smaak — ook van een Vereeniging voor

Nedeiland sch e muziekgeschiedenis — en heeft, behalve de gewone

muziekuitvoeringen der afdeelingen, vele algemeene muziekfeesten gegeven.

Den hoogsten bloei heeft de Maatschappij t. b. d. Too n kun st bereikt

in het tijdperk 1850—60, onder het bestuur van Dr. J. J. Viotta en

Dr. J. P. [] e ij e. Nog tijdens het leven van laatstgenoemde echter begon

zij te kwijnen, < n heden is zij nog slechts een scliini van hetgeen zij eei-fijds

was; want al zijn haar geldmiddelen in goeden staat, en al geven sommige

harer afdeelingen nog teekenen van leven, er gaat geen bezielende kracht

meer uit van de Maatschappij tot bevordering dei- Toonkunst;

de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de bepalingen van ait. 1 harei- wet

is niet overeerdiomstig de eischen des tijds; haar invloed op de muzikale

wereld ten onzent is zeer gering, en de belangen der Nedeilandsche kunstenaars

heeft zij uit het oog verloren. Dit laatste blijkt ten duidelijkste uit het feit,

dat in het jaar 1875 een nieuwe vereeniging weid opgelicht, die zich ten

doel stelt, bepaaldelijk de Nedeilandsche toonkunst te bevorderen, hetgeen

locli oorspronkelijk — wel niet het hoofddoel der Maatschappij tot

bevordering der Toonkunst, maar toch een voorwerf» harer aanhou-

dende zorgen was.

Deze nieuwe vereeniging, Ned e r la ndsc he To o n k u n st e n a a rs v er-

eeniging genaamd en opgericht in 1875, heeft, evenals haar oudere zuster,

afdeelingen in de voornaamste steden van ons land. Zij heeft reeds vele

groote en kleine muziekuitvoeringen gegeven, waarop compositiën van

Benoit, B rand ts Buy s, C oenen. Hol, II einze, van der Linden,

Meyroos, Nicolaï, Verhuist en vele andere Nederlandsche kunstenaars

ten gehoore zijn gebracht; zij heelt prijsvragen uitgeschreven en composilién

bekroond van Kes, Krill, Bouniann, Witte e. a.; zij heelt sveten.schap-

pelijke vooidrachten over muziek laten houden, en vooral heeft zij zich ver-

dienstelijk gemaakt door het verleenen van Diploma's aan hen, die zich, na

het afleggen van een examen, hier te lande als muziekondei wijzer of • onder-

wijzeres wilden vestigen. De N. T. V. had zich tof onze Regeering

gewend met het verzoek om een wettelijke bepaling, waaibij het muziek-

onderwijs gelijk zou worden gesteld met het wetenschappelijke, of althans

met het onderwijs in nuttige handwerken, teekenen en gymnastiek, zoodat

ook dit alleen gegeven zou mogen worden door hen, die getoond hadden

blijken van voldoende bekwaamheid te bezitten. Bij monde van den minister
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van Binnenlandsche Zaken verklaarde zich de Regeeiing daartoe niet hij

machte. Toen hesloot de N. T. V zelf de handen aan den ploeg te slaan

en schreef, in eenstemmig overleg met -haar leden, 1880 haar eerste examen

uit. Algemeen was de bijval, welke aan de zaak werd geschonken, zoodat

1881 hel tweede en 1882 het derde examen kon gehouden worden, waarbij

16 diploma 's werden toegekend, — Als inrichting van onderwijs verdient

bijzondere vermelding de Koninklijke muziekschool te 's-Gravenhage, opgericht

1826, waarin onderwijs gegeven wordt in den solo- en koorzang, de com-

positie, het orgel- en klavierspel en in het bespelen van alle strijk- en blaas-

instrumenten. Deze school heeft vele uitstekende leerlingen opgeleverd;

vroeger stond zij onder directie van J. H. Lu beek, sedei-t 1865 onder die

van W. F. G. Nicolaï. Voorts vindt men muziekscholen in de meeste

steden van ons land. — Van de overige groote muziekgezelschappen hier te

lande verdienen vermelding : de Maatschappij Ca ecil ia, te Amsterdam, opgericht

1 841 , wier doel het is, aan oude toonkunstenaais, of hun weduwen en weezen, een

geldelijke ondersteuning te verleenen, en de middelen daartoe verkrijgt uit de

opbrengst van twee jaarlij ksche concerten en uit de bijdragen van donateurs

en donatrices. Als oikestdirecteur van deze maatschappij waren achtereen-

volgens J. B. van Bi' e e, F. A. Bun te en Joh. J. H. Verhulst weikzaam.

Een soortgelijke maatschappij is de Toekomst te 's-Gravenhage, onder

leiding van W. F. G. Nicolaï, welke zich bijzonder onderscheidt door het

uitvoeren van de instrumentale werken der moderne meesters, evenals de

Voorzorg, te Rotterdam, onder leiding van F. Gernsheim. Abonnements-

conceilen, waarop, behalve instrumentale muziek, solo 's door binnen- en

])uitenlandsche virtuozen worden voorgedragen, worden gegeven door Felix

Meritis te Amsterdam (dir. Verhulst), Er-uditio Musica te Rotteidam

(dir. Gernsheim), Diligentia te 's-Giavenhage, (dir. Ver hulst),

S t ad s m u ziekcol legi e te Utrecht (dir. Richaid Hol), Caecil ia-

concert te Arnhem (dir. H, A. Meijroos) e. a. Bovendien worden in de

meeste steden van eenige beteekenis jaarlijks, hetzij door kunstenaars, hetzij

door dilettanten, groote en kleine conceilen gegeven, die het niet mogelijk

is allen bijzonder te vermelden. De namen der mannenzangvereenigingen

zijn in het aitikel Liedertafel vermeld

Wat de ISedeilanders op het gebied van den zang veiricht hebben vindt

men in de aitikelen Zang en Zangonderwijs.

De geschiedenis der muziek in Zuid-Nederland gaat tot aan de IT^eeuw

met die der nooi'delijke piovinciën samen. Wanneer men dus spreekt van

de Nedeilandsche school en de Nederlandsche contrapuntisten,

dan bedoelt men zoowel die van Nooid-, als van Zuid-Nederland. (Zie aan-

^aande de organisten en klokkenisten in België de art. orgel en klokkenspel.)
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De i 11 sti'u mentale muziek weid ei' iiel eer.sl in liet openbaar uitgeoefend

door rondreizende muzikanten, speellieden, pijpers, menest realen en

trompers genaam 1. Deze muzikanten, die het eerst voorkomen in een

keur van het jaar 13-24, vormden van lieverlede corporaliën, o. a. in de

16e eeuw het St. Jobs-gilde te Antwerpen, en werden door sommige stads-

besturen aangesteld tot stadsspeellieden. Zoowel op het muziekleven

van Noord-, als van Zuid-Nederland, hebben zij grooten invloed uitgeoefend

(z. Speellieden), en ongetwijfeld hebben zij ook inde eerste muziek-collegies

medegewerkt. In het midden der 18^ eeuw werd te Antwerpen een dergelijk

collegie opgericht, dat den titel Sociëteit van het Burger concert
droeg. Tijdens de Fransche Revolutie werd dit gezelschap ontbonden, doch

herleefde 1800 en voerde van dal jaar af den titel Societiet derMuziek-

liefhebbers. De violist Guislain bracht veel tot den bloei van dat

gezelschap bij. In het jaar 1810 had men te Antwerpen het Concert

bourgeois en liet Concert noble. Na den dood van Guislain, 1813,

vormde men nog een ander muziekgezelschap, dat zijn concerten gaf in de

Salie d-e la Phil h arm o nie. Onder de Fransche overheersching ontstond

de Société de la grande harmonie, onder leiding van F. Printz,

vervolgens onder die van v. Bender, die later directeur der gui des weid

;

Printz dirigeerde ook de Harmonie de Sai n te- Céoi Ie, 18'26 opgei-icht.

Andere vereenigingen, als; Société Odéontique ^^IS^O), Société

Lyrique (1826), Société d'Apollon (^1827) en Société d Aniphion

1829) weiden na de Omwenteling van 1830 opgeheven. Een muziekschool

was reeds 1825 te Antwerpen opgericht, onder leiding van Kemp en

Beckers; zij werd 1836 opgeheven en 1842 vervangen door een stads-

muziekschool, onder leiding van Bessems, Aerts en Schermers. Te

Gent werd 1829 de veieeniging Saiii te- Céci Ie opgericht, die zich bepaal-

delijk de bevordering van den koorzang ten doel stelde; te Antwerpen werd

de eerste zangvereeniging 1837 opgericht, en na 1842 ontstonden daar ter

stede zeer vele inuziekvereenigingen, zoowel vocale als instrumentale, wier

namen vermeld worden in de Noüce Idsionque sur les sociétés et écoles de

musique d Anvers depuis les temps lea plus reculés jusqii a ?ios jours, van

Ed. G. J. Gregoir (1869).

Te Brussel werd tijdens de Fransche overheersching 1813 een muziekschool

opgericht, die iu zekeren zin als afdeeling van het conservatoire te Parijs be-

schouwd kon worden. Later nam de Nederlandsche regeering die school in

bescherming en verleende 1823 den directeur Roucourt een subsidie; de

school verki-eeg toen den titel van Ecole royale de musique. Oor-

spronkelijk alleen aan den zang gewijd, verkreeg de sciiool 1827 ook instru-

mentaalklassen, en in hetzelfde jaar werd K. L. H a n s s e n s tot leeraar der
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hannonieklasse betioemd. De scliool werd 1830 lengevol^^e van de BelL>isclie

Omwenteling opgeheven, doch twee jaar later onlstond het C o n s e r v a I o i r e

royal de ni u s i q u e, dal nog heden een Europeesche vermaardheid heeft,

en dat vele voortrefïelijke kunstenaars heeft opgeleverd.

Een nieuw tijdperk voor de muziek in Zuid-Nederland brak aan, toen Pe-

ter B e n o i t zijn Vlaamsche school stichtte, die zich ten doel stelt,

de nationale toonkunst, welke geheel onder Franschen invloed was geraakt,

te doen herleven. Wel had iiet Vlaamsch als zangtaai nooit opgehouden te

bestaan; wel had men sedert den aanvang der 18^ eeuw een Vlaamsche opera

gehad, o. a. een onder directie van J a c. N e y t s, die met zijn gezelschap

verschillende steden van Noord- en Zuid-Nedei-land bezocht; wel werden ook

in deze eeuw Vlaamsche opera's vertoond, o. a. van M i r y en van G r e g o i r,

en G e V a e 1' t vervaardigde vele Vlaamsche liederen en koren ; maar van

regeei ingswege was zelden of nooit een poging tot bevordering der nationale

muziek in het wei'k gesteld.

Eerst nadat het oratorium Lucifer, van Em. Hiel en Peter Benoit

1863 te Brussel ten gehoore was gebracht, werd door den minister van

Pee re boom de eerste maatregel genomen ten voordeele van de Vlaam-

sche muziek. Tot dusverje werd op den tweejaarlijkschen staatswedsirijd voor

compositie [Prijs van Rome) enkel de Fransche taal als tekst der prijscanfate

toegelaten. Bij ministerieel besluit zou thans dit stelsel van uitsluiting der

moedertaal ophouden, en de mededingers zouden voortaan kunnen kiezen tus-

.schen den Nederlandschen en den Franschen tekst.

Dat deze hervorming in een gewenschte behoefte voorzag, bleek hieruit, dat

reeds bij de eerste toepassing van het nieuwe stelsel het Nederlandsch zege-

pralend uit den kampstrijd kwam. Aan den Gentschen componist Jan van

Eed en werd de eerste prijs toegekend. Doch het bleef niet bij dien eersten

zegepraal. Een voor de Vlaamsche muziek zeer opmerkenswaaidig vei'schgnsel

is het zelfs, dat op de zes wedstrijden, die sedert het bedoelde ministerieel

besluit plaats grepen, de Prijs van Rome niet minder dan vijf maal aan

Vlaamsche componisten werd toegekend, die de moedertaal tot grondslag hun-

ner compositie hadden gekozen. Het waren : Jan van Eeden, Hendrik
W a e 1 p u t, Willem de Mol, I s i d o o r de Vos en E d g a r T i n e 1.

G e v a e r t en Benoit hadden reeds vroeger, onder het oude stelsel, den

Prijs van Rome behaald. Beide componisten sloegen echter een vei-schillende

richting in. Benoit werd de aanvoerder, Gevaert de bestrijder der

Vlaamsche bew^eging.

Een nieuwe weg werd der Vlaamsche muziek 1867 geopend, toen B e n o i t

aan het hoofd der Antwerpsche muziekschool, die reeds 1842 opgericht was,

geplaatst werd. Met ijver zette Benoit zijn pogingen tot verheffing der
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Vlaamsche muziek vooil, en in het jaai' 1879 deed hij hel voürslel om de

muziekschool lot K o u i n k 1 ij k V 1 a a m s c h e G o n.s e r v a t o r i u m te

verheflen; eerst dan loch zou de Vlaamsche muziek gelegenheid hehljen, zich

vrijer te ontwikkelen. Ziju denkbeelden dienaangaande zelle hij uiteen in de

brochure Een kouinklijh Vlaamsch conservatorium. (Antwerpen, 1879.) Tolde

uitvoering van dit plan, waartoe de hulp van stad en slaat noodig zou zijn,

is het echter tot heden nog niet gekomen, en het verfranschle conservatorium

van Brussel is nog de hoogeschool der muziek in België.

Onder de volgelingen van B e n o i t behooren H u b e r t i, v a n G h e 1 u w e,

van den E ede, Blockx, Blaes, Mestdagh, de Mol e. a.

Aangaande de uitvoerende musici die België heeft opgeleverd zie de artikelen

Virtuozen en Zangers.

Neeb (Heinrich), componist, geb. 1879 te Lich in Hessen, vestigde zich

te Frankfort a. d. M., waar hij diiecteur der zangvereenigingen Germania
en Eutonia werd. Hij componeerde eenige opera's, die te Frankfort ver-

toond werden.

Keelie (Christian Gottlieb), componist, geb. 5 Febr. 1748 te Chem-

nitz, moest eerst in de rechtsgeleerdheid studeeren, doch wijdde zich later

aan de muziek en schreef in navolging van J. A. Hiller eenige Duitsche

zangspelen, die met goed gevolg vertoond werden. Hij volgde Hiller op als

orkestdirecteur bij het reizend tooneelgezehschap van Seiler en bezocht in

die betrekking verschillende sleden van Duitschland. Te Frankfort trad hij in

het huwelijk met de zangeres Zink uit Warza en vestigde zich 1772 als

orkestdirecteur van het gezelschap G rossman n-Hel Imut h te Bonn, waar

hij de leermeester van Beethoven werd. Hij volgde 1 781 van d e r E d e

n

op als organist van den keurvorst en dirigeerde bij afwezigheid van den ka-

pelmeester Luchesi de keikmuziek en de hofconcerten.

Van 1788 lot 1794 was hij muziekdirecteur aan het hoftheater. Tengevolge

van den oorlog werd in laatstgenoemd jaar de schouwburg gesloten, en N.

geraakte in kommervolle omstandigheden. Als beambte in Franschen dienst

getreden, verkreeg hij een zeer klein salaris. Gelukkigerwijze werd zijn doch-

ter als zangeres aan het Operagezelschap van Hunnius te Amsterdam ver-

bonden, en toen ook daar ter stede de schouwburg lijdelijk gesloten werd,

verkreeg zij een emplooi aan de Opera te Dessau, waar ook N. 1796 als

muziekdirecteur en zijn vrouw als zangeres een betrekking vonden. Tevens

werd hij tot hertogelijk concertmeester benoemd. Hij bekleedde zijn ambt ech-

ter niet niet lang, want hij stierf 26 Jan. 1798. Onder N.'s compositiën be-

vinden zich de volgende zangspelen : Lie Apotheken Amor's Guckkasten^ Die

Einsprüche, Heinrich und Lyda, Zemyre und Azor, Adelheid von Veltheim, Die

neuefi Gutsherren ; ook vervaardigde hij de meeste aria's voor Hiller 's
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Dorfbarbier. Voorts heeft hij vele kamermuziek gecomponeerd, opera's van

oudere meesters vertaald en voor klavier gezel en eenige verhandelingen over

muziek geschreven. Zijn door zijn weduwe voltooide Autobiograpkie is opge-

nomen in de Leipz. Allyem. mus. Zeïtung.

i^eg'l'i of Xegro (G-iulio San Pietro de) componist, geb. te Milaan in

de tweede helft der 16e eeuw, gaf twee boeken in het licht, getiteld: Grazïe

ed affetti di miisica modenia (Milaan, 1613 en Venetië, 1615J.

Xegri (Maria Anna Calarina), zangeres uit eerste helft der 18e eeuw,

was een leerling van Pa si. Handel engageerde haar 1733 voor de Opera

te Londen.

.\ehrlich (Christian Gottfried), zangonderwijzer, geb. 22 April 1802

te Ptuhland in de Oberlausilz, gest. 8 Jan. 1868 te Berlijn, gaf de volgende

werken in het licht : Bie Gesangkunst oder die Geheimnisse der grossen italie-

nischen und deutschen Gesangmeisler alter und neuer Zeït^ vom physiologisch-

psyckologischen StandpunJcte aus beirachtet (Leipzig 18-41 en 1852) en Gesang-

schule für gebildete Stande (Berlijn, 1844).

Xei, een soort van rieten dwarsfluit bij de Turken.

Neidhardt (Johan n Georg), schiijver over muziek en kapelmeester, geb. te

Bernstadt in Silezië op het einde der 17e eeuw, bezocht de hoogeschool van

Jena en gaf aldaar 1706 in het licht: Die beste und leichteste Temperatur des

MonocJwrdi^ mittelst welcher das heutigen Tays gebrauchliche Genus diatoniko-

chromaiicum eingerichtet wird, een voor dien tijd zeer merkwaaidig boek.

Achttien jaren later verscheen zijn Sectio canonis harmonici., 1732 nog een

werk over het monochord, en de compositie der zeven boetpsalmen. Hij stierf

1740 als koninklijk kapelmeester te Koningsbergen.

Keithardt (August Heinrich), koninklijk Pruisische muziekdirecteuren

stichter van het Domkoor te Berlijn, geb. 10 Aug. 1793 te Schleiz, gest. 18

April 1861 te Berlijn, deed veel tot bevordering der militaire muziek en later,

nadat hij 1839 tot koninklijk muziekdirecteur benoemd was, ook der kerk-

muziek. Hij richtte 1843 het Domkoor op en werd 1845 tot eersten directeur

van alle militaire zangcorpsen benoemd. Door het Domkoor liet hij den

a cap pel a-zang ijverig beoefenen en de schatten der klassieke kerkmuziek,

deels voor gemengd, deels voor mannenkoor, bij de godsdienstoefening en op

concerten ten gehoore brengen. Het Domkoor werd onder zijn leiding wereld-

beroemd. Van zijn talr'yke compositiën zijn ongeveer 200, waaronder vele voor

het Domkoor geschreven werken, in druk verschenen. Verzamelingen van hem

zijn de Musica sacra^ Sammlung religiöser Gesange allerer imd neuerer Zeit

(S deelen, Beilijn, Bot e en Bock) en Chorale zum Kirchengebrauch für das

königl. preussische KriegsJieer.

Nekoblüm, een soort van fluit bij de oude Israëlieten.
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Nel, nella, nello (verkort: nelP), Ital., beleekent: in de of in het, b. v.

nelV istesso tempo^ in hetzelfde tempo, in dezelfde beweging.

Nepos, bisschop in Egypte omstreeks het jaar 250, heeft aldaar een nieuwe

"wijze van psalmen-zingen ingevoerd.

Neri (San Filippo), stichter der C on gregazione delP Oratorio
(vergadering der bidzaal) te Rome, geb. 21 Juli 1515 te Florence, kwam op

achttienjarigen leeftijd te Rome, om zijn studiën te voltooien. Hij werd 1551

tot priester gewijd en \vas hoofdzakelijk als onderwijzer van kinderen werk-

zaam. Later verzamelde hij ook jonge geestelijken om zich heen en begon bij

die vergaderingen ook muziek in te voeren. De componist Ani muc ei was de

eerste, dien hij opdroeg, gezangen voor zijn leerlingen te schrijven. Deze ver-

gaderingen werden naar de plaats waar zij gehouden werden O r a t o r i i genoemd.

De gezangen die er voorgedragen werden heetten oorspronkelijk Laudi, doch

van lieverlede ging de naam Oratorio op de muziek zelve over. (z. Or.a.torium.)

Filippo Neri stierf 26 Mei 1595 te Rome.

Nemda, een violisten-familie. Volgens het Künstler- Lexicon für Böhtnen

van Dlabacz was het in de muzikale wereld oudst bekende lid dier familie,

Jacob, een inwoner van Rossicz, een dorp bij Praag. Hij stierf 1732 en liet

twee zoons na; de oudste, Johann Chrysostomus, geb. 1 Dec. 1705 te

Rossicz, leerde muziek te Praag, werd een uitstekend violist, kwam in het

Praemonstratenser klooster aldaar en stierf 2 Dec. 1763 als koormeester van

dat klooster. Zijn broeder, Johann Raptist Georg, was eerst te Praag en

vervolgens, gedurende dertig jaar, in de keurvorstelijke kapel te Dresden werk-

zaam, \\'aar hij 1780 stierf en twee zoons naliet, die beiden kamermusici

van den keurvorst werden.

Een ander lid der familie Neruda wasJoseph, organist aan de kathedraal

te Rrunn, geb. 1807, gest. 18 Febr. 1875. Hij had vijf kinderen: Victor,

Amalia, Wilhelrnine, Marie en Franz. A m a 1 i a werd klavierspeelster,

Franz violoncellist. Wil hel mine, geb. 21 Maart 1840, leerde op zeer

jeugdigen leeftijd de viool bespelen, werd een leerling van Jansa en liet zich

reeds 1846 te Weenen hooren, waar zij groot opzien baarde. Van Weenen

reisde de kunstenaarsfamilie naar Leipzig, Berlijn, Breslau, Hamburgen andere

Duitsche steden, bezocht 1849 Londen en maakte in de volgende jaren een

groote kunstreis door België, Nederland, Duitschland en Rusland. Te Peters-

burg stierf Franz (1850); het trio werd echter door het toetreden vaneen

anderen violoncellist weder voltallig, ja zelfs tot een quartet uitgebreid, door-

dien de jongste zuster, Maria, de tweede viool op zich nam. Nadat zij zich

1864 met grooten bijval te Parijs hadden laten hooren, bezochten zij Zweden.

Te Stockholm trad Wilh el mi na met den kapelmeester Ludwig Normann

in het huwelijk.

n. "
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Nete, Gr., benaming van de laatste snaar of van den laatsten toon in de

drie hoogste tetrachorden.

Neukomm (Sigismund Ritte r von), componist, geb. 10 Juli 1778 te

Salzburg, ontving op zeer jeugdigen leeftijd onderricht in de muziek, en wel

van Michael Haydn en van den organist Weisenburg. Reeds op zijn

vijftiende jaar werd hij universiteits-organist, leerde bijna alle oikestinslrumenten

bespelen en liet zich als fluitist op concerten hooren. Tevens studeerde hij in

de wiskunde en de philosophie. Op achttienjarigen leeftijd werd hij koor-

repetitor aan de Opera te Salzburg en begaf zich twee jaren later naar Wee-

nen, waar hij bij Joseph Haydn in de leer kwam. Eerst in het jaar 1808 gaf

hij zijn eerste compositiën in het licht, die een gunstig onthaal bij het publiek

vonden. Een jaar later, na den dood van Haydn, begaf hg zich naar Peters-

burg, waar hij kapelmeester en directeur der keizerlijke opera werd, doch

daar het leven in Rusland hem niet beviel, nam hij nog in hetzelfde jaar

zijn ontslag en ging naar Parijs. Daar ter stede maakte hij kennis met Gré-

try, Cherubini, met den beroemden zoöloog Cu vier en eindelijk ook

met Talleyrand, die hem in zijn huis opnam. Tot na den val van Napo-

leon bleef hij de trouwe volgeling van den Franschen diplomaat en vergezelde

hem 1814- naar het congres te Weenen, waar hem de compositie van een

Requiem voor de viering der gedachtenis van Lodewijk XVI werd opge-

dragen, dat in de Stefaans-kerk len aanhoore van keizers en koningen onder

zijn leiding ten gehoore werd gebracht. Door Lodewijk XVIII werd hij

bij die gelegenheid tot ridder van het Legioen van Eer benoemd. In het jaar

1816 ging hij in het gevolg van den hertog van Luxemburg, die tot buiten-

gewoon gezant in Brazilië benoemd was, naar Rio Janeiro. Vijf jaren bleef

hij aan gene zijde des oceaans, begaf zich 1821 naar Lissabon, reisde van

daar door Frankrijk, België, Nederland, Engeland en Schotland en vestigde zich

1830 te Londen. Het reizen gaf hij nog niet op: behalve naar het zuiden

van Frankrijk en naar Italië maakte hij ook uitstapjes naar Algiers en de

noordkust van Afinka, vatte zelfs het voornemen op, naar Noord-Amerika te

gaan, doch werd in de uitvoering van dat plan belet. De laatste twintig ja-

ren zijns levens bracht hij afwisselend in Frankrijk en in Engeland door. Hij

stierf 3 April 1858 te Parijs.

Het getal compositiën van N. is ongeloofelijk groot ; het bestaat uit ongeveer

duizend muziekstukken, grootendeels kerkcomposiliën, waarvan vijf oratoria.

Zijn werken waren vooral in Engeland in de jaren 1830—37 zeer populair.

Hij had een groote voorliefde voor Palestrina, wiens stijl hij trachtte na

te bootsen; dit gelukte hem echter niet.

Toen Mendelssohn in Engeland kwam (1837) begon N. 's roem te

tanen. Heden is hij zoo goed als vergeten.
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Neumann (A.ngelo), geb. 18 Aug. 1838 te Weenen, studeerde aanvan-

kelijk in de medicijnen, doch wijdde zich later aan de muziek, nam onder-

richt in den zang en werd 1859 baryton aan de Opera te Krakau. Van

daar begaf hij zich naar Weenen en werd 1862 aan de hofopera aldaar

verbonden. Hij gaf gastvoorstellingen in verschillende steden van Duitschland,

werd 1876 directeur van den stadsschouwburg te Leipzig en gaf in die

betrekking voorstellingen der volledige werken van Mozart en Gluck.

Vooral is hij bekend geworden door zijn voorstellingen van VVagner's

trilogie Ber Ring des Nïbelungen, die hij met een door hem samengesteld

gezelschap 1881 te Berlijn en in verschillende andere steden van Duitschland

gaf. In de maand Mei van het volgend jaar gaf hij het werk te Londen,

in den winter van dat jaar wederom in Duitschland, in den aanvang van

1883 ook te Amsterdam, te Brussel en in Italië. Ofschoon de door zijn

gezelschap gegeven uitvoeringen niet in alle opzichten volmaakt waren,

komt hem niettemin de verdienste toe, de laatste werken van W a g n e r

in ruimer kringen bekend gemaakt en velen tot nadere kennismaking met

die werken aangespoord te hebben.

Nenmen (z. Notenschrift).

Kexus, Lat., werd bij de oude muziekgeleerden de beweging der melodie

in tertsen, quarten of quinten genoemd. (Z. Meibom, Uh. I. Tom. II. p. 29.)

Ney (Jenny), zangeres, geb. 26 Dec. 1826 te Graz, ontving onderricht

van haar moeder, die zelve een uitstekende zangeres was, later van Italiaansche

meesters. Zij liet zich het eerst in Bohème en Oostenrijk hooren, en nadat

zij in het Kar n thne rthor-theater te Weenen opgetreden was, werd zy

aan de koninklijke Opera te Dresden verbonden. Zij maakte vele kunstreizen

en liet zich o. a. hier te lande hooren op het algemeen muziekfeest, dat

1854 te Rotterdam bij gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan der

Maatschappij tot bevordering der Toonkunst gegeven werd. In

het jaar 1867 trok zij zich van het tooneel terug en verkreeg den titel van

koninklijk kamerzangeres. Zij is gehuwd met den tooneelspeler Bürde.

Micolai (Otto), componist, geb. 9 Juni 1810 te Koninsbergen, ontving

het eerste onderricht in de muziek van zijn vader. Zijn ouders leefden met

elkaar in onmin, en hnn huwelijk werd door echtscheiding ontbonden. Otto

werd door zijn vader zeer hard behandeld, zoodat hij, toen hij zestien jaar

oud was, besloot, het vaderlijk huis heimelijk te verlaten. Zonder eenige

geldmiddelen te bezitten, begaf bij zich door West-Pruisen over Pommeren

naar Berlijn. Doch ie Stargard, door welke plaats zijn weg voerde, braciit

een of ander toeval hem in het huis van den rechter Adler, een muziek-

vriend, die zijn aanleg voor de muziek ontdekte, hem daar ter stede ook

schoolonderrichl liet geven en hem later naar Berlgn zond, om zijn studiën

43*
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onder leiding van Klein en Zei ter voort te zetten. In het jaar 1833 liet

de Pruisische gezant te Rome, Karl von Bunsen, hem naar de pauselijke

stad komen en benoemde hem tot organist der kapel van het gezantschap.

Hij zette er zijn studiën in het contrapunt onder leiding van Baini ijverig

voort. In de school van dezen uitstekenden theoreticus leerde hij de oude

Italiaansche meesters kennen. Hij kon evenwel niet ontveinzen, dat de

nieuwe Italianen, vooral Bellini, hem meer aantrokken. Tot 1837 bleef

hij in dienst van het Pruisische gezantschap, begaf zich toen naar Weenen

en werd aldaar tweede kapelmeester aan het Kar n tn ert hor-theater.

Doch reeds een jaar later bevond hij zich weder in Italië, en bracht er

in gezelschap van Franz Liszt enWielhorsky den winter door. In dat

jaar schreef hij zijn eerste Italiaansche opera's; Enrico Secondo, Rosmonda d'

IngfnUerra, die weldra gevolgd werden door II Templario (1840), Odoardo

en Gildippe en II ProscnUo. Naar Weenen teruggekeerd, werd hij 1841 ka-

pelmeester aan de keizerlijke opera en bekleedde die betrekking tot 1847. In

velerlei opzicht was hij daar ter stede tot bevordering der kunst werkzaam,

en richtte er 1842 de philharmonische concerten op, die nog heden bestaan.

Van de werken, die hij te Weenen schreef, moeten genoemd worden : Die

IleimJcehr des Verhannten, dat een Duitsche bewerking van II Proscritlo is,

en zijn meesterstuk: Die lusiigen Weïher von Windaor; voor dit werk had

Mo sent hal het libretto bewerkt naar Shakespeare's Merry wives of

JVindsor. Tengevolge van de opdracht eener door hem gecomponeerde Mis

aan F r e d e r i k Wilhelm IV van Pruisen ( 1 843) en van het vervaardigen

eener feestouverfure voor de hoogeschool te Koningsbergen (1844) werd hij

benoemd tot hofkapelmeester aan de Opera te Berlijn en tot directeur van

het Domkoor aldaar. Op het afscheidsconcert, dat hij 1847 te Weenen gaf,

werkte Jenny Lind mede, en werden eenige stukken uit Die histigen Wei-

her ten gelioore gebracht. Hij voltooide die opera te Berlijn, waar zij 9 Maart

1849 voor het eerst veitoond werd. N. had niet lang pleizier van het succes

dezer opera, want hij stierf reeds 11 Mei van hetzelfde jaar. — Een biogra-

phie van N., vervaardigd door Herman n Men del, is te Berlijn bij L.

Heimann verschenen. Hij was lid der Caecil i a-vereeniging te Rome en der

Academia filarmonica te Bologna. Zijn kostbare collectie partituren

vermaakte hij aan de koninklijke bibliotheek te Berlijn.

Nicolaï (Willem Fr e de rik Gerard), componist, orkestdirecteur, kla-

vierspeler, organist en schrijver over muziek, geb. 20 Nov. 1829 te Leiden,

had reeds als kind het ongeluk, zijn ouders te verliezen, en ontving zijn op-

voeding in het Luthersche weeshuis. Daar onderscheidde hij zich al vroeg

door zijn bijzonderen aanleg voor de toonkunst, zoodat de aandacht van man-

nen van invloed, beniinnaars van muziek, op hem gevestigd werd, en hij de
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lessen aan de muziekschool te Leiden mocht bijwonen, waar hg vele prijzen

behaalde. Zijn vorrleringeii waren dan ook van dien aard, dat zijn bescher-

mers hem in staat wenschten te stellen, tot ontwikkeling van zijn talent,

uitgebreider onderwijs te ontvangen, dan hij te Leiden genieten kon. Hij ver-

trok dientengevolge 1849 naar Leipzig, waar hij op het conservatorium kwam,

en beoefende met uitstekend gevolg het orgel- en klavierspel en de composi-

tie-leer. Ook ontving hij, evenals zijn landgenoot J. A. van Eyken, het on-

derricht van den beroemden orgelvirtuoos Johann Schneider te Dresden.

Nadat zijn muzikale opvoeding voltooid was, keerde Nicolaï 1852 naar zijn

vaderland terug, en een jaar later benoemde Thor beek e, destijds minister

van binnenlandsche zaken, hem tot leeraar in het orgelspel en in de theorie

aan de koninklijke muziekschool te 's-Gravenhage; iets later verkreeg hij ook

de betrekking van organist aan de Fransche kerk aldaar. In het jaar 1865,

na den dood van Lu beek, werd hij in diens plaats tot directeur der Kon in k-

lijke muziekschool aangesteld. De Haagsche afdeeling der Maatschappij

tot bevordering der Toonkunst en de Maatschappij de Toekomst

verkozen hem tot directeur harer concerten, en ook aan de Botterdamsche

afdeeling van eerstgenoemde Maatschappij was hij, als opvolger van

Ver hulst, eenigen tijd als directeur verbonden.

De vele werkzaamheden aan het directeurschap der K o n i n k 1 ij k e muziek-

school verbonden namen helgrootste gedeelte van Nicolaï 's tijd in beslag.

Die inrichting, welke reeds onder Lubeck's leiding zooveel goeds heeft

gesticht, en die geroepen is om, door het vormen van degelijke musici, de

kunst en het vaderland te dienen, nam onder zijn leiding in bloei toe. Hij

vormde o. a. een compleet orkest uit leerlingen der school, die onder zijn

leiding symphonische werken van Bach tot Wagner uitvoeren en elkaar

de solo's begeleiden, of de compositiën hunner makkers ten gehoore bren-

gen. Een aanzienlijk getal leei'lingen der school vond een werkkring in

de voornaamste steden van ons land. De orkesten van Stumpff te Annster-

dam, van Bekker te Groningen, van Meyroos te Arnhem, het sladsor-

kest te Utrecht, de Haagsche orkesten en het muziekcorps der Grenadiers en

Jagers tellen vele uitstekende instrumentalisten, die aan de koninklijke muziek-

school hun opleiding hebben genoten. Daarom verdient de school aller be-

langstelling.

Nicolaï heeft zich, behalve als bekwaam dirigent, als talentvol componist

doen kennen. Onder de eerste groote weiken die van hem ten gehoore zijn

gebracht behooren een symphonie en drie of vier ouvertures, die hem als

meester van den vorm en van de instrumentatie doen kennen ; deze werken

zijn niet in druk verschenen. Gedrukt zijn : ruim dertig liederen voor één

stem met klavierbegeleiding, waarvan vooral het <9/?/f^»?aw«*/iV(;? en de Zotvr/ïvw*,
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Oud-Nederlandsche liederen van Hoffmann von FaUersleben, algemeen

bekend en geliefd zijn geworden; duetten voor sopraan en alt, ook voor

sopraan en tenor; klavierstuTcTten voor twee en vier handen; een sonate voor

piano en violoncel; de Melodieën der Evang. Gezangen^ met Tcorte voorspeleti^

e. a. De latere werken van N. bestaan bijna uitsluitend in omvangrijke com-

positiën voor koor, solo 's en orkest. Hiertoe behooren : Das Lied von der

Glocke j een Cantate, op woorden van Beets, bij gelegenheid der onthulling

van het monument van 1813 — voor welke compositie hij de ridderorde

van de Eikenkroon ontving ; — Hansken van Gelder (voor mannenkoor, solo 's

en orkest), op woorden van S. J. van den Bergh; voorts de Serenade

(voor mannenkoor, baryton-solo en orkest), tekst van Mr, E. Banck, welke

compositie bestemd was tot hulde aan koningin Sofia der Nederlanden, die

tot veertien dagen vóór haar dood klavieronderricht bij Nicolaï nam; ten

gevolge van haar onverwachten dood werd de tekst veranderd, en verkreeg

het werk den titel: Ter Herinnering ; — de Fotidel-hymno, gedicht van

Dr. Schaepman, voor mannenkoor, baryton-solo en solo-quartet, geschreven

voor de Vondel -feesten te Amsterdam ; Door het woud, gedicht van

Heye, mede voor mannenkoor, geschreven als concours-nummer voor het

50-jarig feest der vereeniging Gaecilia te 's-Gravenhage ; de Tkorhecke-

cantate (mannenkoor en orkest), op tekst van Schimmel, uitgevoerd te

Amsterdam bij gelegenheid der onthulling van het beeld des grooten staatsmans,

en eindelijk De Zweedsche Nachtegaal, gedicht van de Geyter, gecomponeerd

voor kinderstemmen, gemengd koor en orkest, welke cantate een hulde bevat

aan Jenny L in d, de slichteresse der maatschappij De Toekomst, en bij

de viering van het 25-jarig bestaan dier Maatschappij ten gehoore werd

gebracht.

Het voornaamste werk van Nicolaï is zijn oratorium Bonifacius, tekst

van Wilhelm Berg (tiom de plume van Mevr. L i n a S c h n e i d e r). Dit

oratorium, een der beste van onzen tijd, bood den componist een ruim veld

aan voor de ontwikkeling van zijn talent. Het krachtige, ruwe, heidensche

element tegenover den zachten, vromen geest des christendoms, gaf hem uit

den aard der zaak de middelen voor de schoonste muzikale contrasten in de

hand. Hij heeft dan ook niet verzuimd daarvan partij te trekken. Evenals

de tekst, is ook de muziek van Bonifacius een aaneenschakeling van krachtige

en zachte, woeste en kalme, forsche en teedere motieven, die zich ontwikkelen,

zich met elkaar vereenigen, zich van elkaar losrukken, elkaar bestrijden en

zich eindelijk in den triomf van het christendom oplossen.

Het werk werd te Amsterdam, 's Gravenhage, Leiden, Dordrecht, Middel-

burg, 's Hertogenbosch, Nijmegen en ook in eenige steden van het buitenland,

als ; Essen, Keulen en Antwerpen, met veel succes uitgevoerd.'
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Als directeur der Toekomst-concerten beijvert N. zich, behalve de klas-

sieke muziek de symphonische werken der voornaamste hedendaagsche mees-

ters ten gehoere te brengen. Werken als de Si/mphonie fantasligue, de Harold-

symphonie en Boméo et Juliette (gedeeltelijk), ^^nBavWoi; die symphonische

Dicktungen van Liszt en de instrumentale werken van W ag ne r komen op

de programma's dier concerten voor.

Sedert 1870 is N. redacteur van het muziektijdsehrift Caecilia, in hetwelk

vele opstellen van zijn hand voorkomen. Als schrijver is hij voorts bekend

door zijn Handleiding bij het onderwijs der muziek, een der weinige Hol-

landsche werken van die soort; twee deelen van dit theoretische werk zijn

bij Martinus Nyhoff in druk verschenen, het derde is in bewerking en

zal weldra verschijnen.

Als een der oprichters en bestuurders der Nederlandsche Toonkun-

stenaars-vereeniging neemt N. ijverig deel aan de pogingen tot verhef-

fing der nationale muziek.

Een volledige opgave zijner werken vindt men in de Lijst dei compositiën

van leden der Nederlandsche Toonhmstenaarsvereeniging.

Mcolas (Didier en Joseph), violenmakers te Mirecourt. Didier leefde

van 1757 tot 1833, zijn zoon Joseph van 1796 tot 1864.

Mcolas de Rans, luitenist uit de 16^ eeuw, van wien stukken voor luit

zijn opgenomen in de verzameling Luculenttim theatrum musicum (Leuven,

Phalesius, 1568).

Mcolini, eigenlijk Ernest Nicolas genaamd, zanger, geb. 23 Febr. 1834

te Tours, ontving zijn opleiding aan het conservaloire te Parijs en was van

1855 tot 1859 aan de Opéra Comique verbonden, in welken schouwburg

hij echter weinig succes behaalde. In laatstgenoemd jaar begaf hij zich naar

Italië, liet zich onder den naam Nicolini met bijval te Milaan, Florence

en Turijn hooren en keerde 1862 naar Parijs terug, waar hij een gunstiger

onthaal dan vroeger vond en tot 1870 bleef. Daarna begaf hij zich naar

Londen, waar hij herhaalde malen in de Italiaansche Opera zong, en maakte

vervolgens kunstreizen met Adelina Patti.

Mcolini (Nicolino Grimaldi, bijgenaamd), een der beste zangers der

vorige eeuw, geb. omstreeks 1673 te Napels, kwam 1708 te Londen en

werd aldaar een der beste krachten van de Italiaansche Opera. Omstreeks

1717 verliet hij Engeland en begaf zich naar Venetië, waar o. a. Quanz

hem nog 1726 hoorde zingen. Het jaar van zijn dood is niet bekend.

Nicolo Isouard (z. Isouard).

KiCOU-Choron (Stéphan Louis), componist en muziekonderwijzer, geb.

1809 te Parijs, werd na den dood van zijn schoonvader Choron (z. dezen)

directeur van diens muziekschool, welke echter opgeheven werd, nadat de



680

Staat de haar eenigen t^d veieende sabsidie ingetrokken had. Daarop wijdde

N. zich geheel aan de compositie en schreef vele kerkmuziekstukken, waar-

ov.'^er e^rïore met begeleiding van orkest.

Mtderiueijer (Louis), componist, géb. 27 April 1802 te Nyon aan het

meer van Genève, ontving onderricht van Moscheles, Förster, Fiora-

Tanti «1 Zingarelli. Te Napds, waar h^ kennis maakte met Rossini,

w«d zgn eerste opera, 11 Beo per Jtmere^ ten gehoore gebracht, die echter

wonig opgang maakte. Yerrolgens ging hg naar Genere, waar hg zich als

mozi^onderwgzer vestigde en kleine zangstukkea componeerde. Een dezer

stokken. Ze Zae. op woordoi van Lamartine, maakte zgn 'naam ook in

Pargs bekend; 1823 begaf hg zich daarheen, en het gelukte hem, op voor-

spraak van Ross in i, zgn opera La Coia mei boseo in de ItaUaansche Opera

aldaar ten tooneele te breiden. Het werk vond weinig bgval; N. verliet ver-

volgens Pargs en vestigde zich als muziekmeester te Brussel. Doch het mn-

ziekmderwgs trok bem niet aan; hg keerde naar Pargs terug en gaf vele

door hem gecomponeerde gedicht«i van Lamartine, Yictor Hugo en

Emile Deschamps in het hcht, welke stukken zeer veel bgval vonden,

zoodat de componist besloot, zgn geluk weder eens in de Opera te wagen

;

doch zgn StradeUa, 1837 met medewerking van Falcon, Nourrit en

Levasseur vertoond, maakte geen oj^;aiig; 1843 op nieuw ten toooeele ge-

voa^ vond deze op«ti meer bgval. Van zgn Marie Stuart (i844) werd

alleen het lied Adien a ia Tranee bewonderd, evenmin had hg geluk met

zgn laatste opera La Fromie (1853). Op verzoek van Rossini bewerkte hg

diens v^eni Dowui del Logo voor de Fransche Opera en componeerde er

eenige stokken b'g; het werk verkreeg, den naam van Bobert Bruce ; hg de

opvoering voldeed het niet. Meo* geluk had hg met zgn kerkmuziek : Missen,

motetten eik hymoes, wdke nog heden in Frankrgk gezongen worden. Ook

schreef hij een Mélhode «T aeeompagmememt du plain eiant, welke boek ech-

to" streng gerecenseerd werd. In vereeniging met d' Ortiguesgaf Nieder-

meger 1857 een tgdschrift voor kerkmuziek, Za Maürise^ in het licht, doch

trok zich reeds een jaar later van de redactie terug. Hg stierf 14 Maart

1861. — Van zgn zangstukken zgn het me^ hekend : Le Lae en T Isolement.

liemann (Al bert), zanger, geb. 15 Jan. 1831 te Erxleben bg Maagden-

burg, zou voor ingenieur o[^leid worden en werd op zeventienjarigen leef-

tijd leerling op een fabriek. Daar zgn ouders echter geen genoegzame midde-

len bezaten om hem in dat vak te laten studeeren, besloot hg, zgn geluk op

het tooneel te beproeven. Hg trad het eerst 1849 in den schouwburg te

Dessan ab tooned^^ler in kleine rollen op en werkte ook drie jaren lang

als koorzanger mede. Eerst to^n ontdekte de hofkapdmeester Friedrich

Schneider U's grooten aanleg voor de muziek ; hg liet hem studeeren onder
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leiding van den baryton Nasch, en deze bracht zgn leerling binnen korten

tgd zoover, dat hg als eerste tenor aan den schouwburg te Halle geénoa-

geerd werd. Nadat hg op dit en andere kleine tooneelen roem verworven

had, werd hij door den generaal-intendant von Hülsen naar Berlijn beroepen,

waar hg z'gn studiën voortzette. De koning van Hanover verleende hem de

middelen om naar Parijs te gaan, ten einde zgn studiën onder leiding van

Duprez te voltooien. Bg zgn terugkeer werd hg aan de koninklgke opera

te H.inover, later ook aan die van B^rlgn verbonden, en verkreeg den titd

van kamerzanger. — Niemannis niet slechts een uitmuntend zanger, hg

is ook een voortrefifelgk tooneelspeler en daarom een der beste dramatische

zangers van Duitschland. Groeten room heeft bg vooral behaald als TamnJUM-

ser en Lohemgrin'y bg de zoo ongelukkig a%eloopen voorstelling van eerstge-

noemd werk te Pargs (1861) vervulde hg de titelrol. Ook als Siegmund
in Dl- JFalkürej bg gelegenheid der eerste Toorstelling van Da' Bing d^*

Nibelungen te Bayreuth, heeft hg lauweren geoogsL Hg behoort tot de groot-

ste vereerders van Wagner. Bg de begrafenis van den meeste behoorde hg

tot degerïer>. die h-^t lijk droegen.

Meuwentinysen 7;ederik), organist, geb. 1758 te Zutfen, ontving onder-

richt van den organist Bleumer aldaar en van 1772 tol 1778 van Groe-

ne man n, klokkenist en organist ter zelfder plaatse. In laatstgenoemd jaar

verkreeg hg de betrekking van organist aan den Dom te Utrecht, flg was be-

viiend met letterkundigen als van Alphen, Bellamy en Klein, en bracht'

vele hunner gedichten op muziek. Yan zgn werken zgn in druk v»schenen:

Foeaalboei van de nulodieêu der evanffeügehe gezangen, voor orgel of piano

(Amsterdam 1807), Eoangeüseke gezangen op vier stemmen (ibid.) en Eerste

lessen der zangknnst, ingeriekt om psalmen en liederen op de seiolen regelma-

tig te zingen (1807) Dit laatste werk droeg hg op aan het zanggenootschap

Naar Hooger Doel, 1803 door hem opgericht. Nog zag van hon het licht

:

Muiicq op de gediehtett vjn 3/ / F. EJegn en vromu-e A. Klegn (utrecht,

1792) en Stichtelijke dieiUtukjes van Mr. H. van Alphen (ibid , 1788). In

manuscript heeft hij nagelaten : De zeeslag hij Dogger^ani^ voor twee orkesten,

welke compositie 1781 op een feest der hoogeschool te Utrecht voor het

eerst ten gehoore werd gebracht; een Cantate ter eere van baron van der

Ca peil en (1784); een CaniaU voor het 150-jarig bestaan der Ulrechtsche

hoogeschool (1786), op woorden van Mr. J. P. Kleyn; een dramatisch zang-

stuk voor de inwijding van den Schouwburg (1796) en een cantate, gelileld:

De Toonhmst, 1818 met lof vermeld door het koninklgk Instituut.

N. werd 1784 aangesteld tot phonascus (x. dit) van hetslads-muziek-

coUegie te Utrecht, welke betrekkirig hij gedurende een reeks jaren heeft

waargenomen. Hg stierf 29 Januari 1811. — N's tijilgenooten stelden zijn
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talent als orgelspeler op lioogen prijs, zooals o. a. blijkt uit het volgende hem

opgedragen gedicht

:

Laat Londen vrij op Handel boogen

Zijn naam tot in het Zwerk verhoogen;

Ik gun den Britten dit vooruit:

Maar liet hun Nieuwenhuysen hooren,

Hoe Hij de harten kan bekooren.

Door Zielsverrukkend Maatgeluit;

Gewis den Brit riep dan voldaan

Goddam! — is Handel opgestaan?

Menwenhnysen (Jan F red er ik), organist, zoon van den vorige, geb.

27 Febr. 1784 te Utrecht, aldaar gest. 45 Nov. 1851, volgde zijn vader op

als phonascus van het stadsconcert en was gedurende veertig jaren als orga-

nist werkzaam.

Nieuwenhuyseil (Willem Jan Frederik), organist en componist,

tweede zoon van Frederik N., geb. 4 Januari 1818 te Utrecht, werd op

veertienjarigen leeftijd organist bij de Doopsgezinde gemeente aldaar en volgde

1840 zijn vader op als Domorganist en klokkenist. Hij was een kundig

musicus en ook als schrijver over zijn kunst gunstig bekend. Van 1846

tot 1848 was hij redacteur van het Nederlandsck muzijJcaal Tijdschrift. Van

zijn compositiën zijn bekend: een ouverture voor Victor Hugo's Hernani,

een cantate: Leicester^ voor solo en koor; koren voor mannenstemmen; een

stuk voor klavier (vierhandig) met strijkquartet ; Voorbereidende school voor

eerstbeginnende organisten en allen die zich in gebonden spel willen oefenen^

en Iets over de Interlnd,ia bij het koraalspel (Utrecht, 1846). — N. stierf

19 Mei 1869.

]\ilssoil (Christin e), zangeres, geb. 20 Aug. 1843 in een dorpje bij

Vagsjö in Zweden, toonde reeds op jeugdigen leeftijd een zeer schoone stem

en grooten aanleg voor de muziek te bezitten. Het eerste onderricht in den

zang ontving zij van de barones Neuhusen, geb. V a 1 e r i u s, die vroeger

zelve een goede zangeres was geweest, en die getroffen was door de schoone

stem der jeugdige Chris tin e. Later zond zij haar naar Stockholm, waar

zij onderricht ontving van Fran z Berwald en, na zes maanden bij hem

in de leer te zijn geweest, zich ten hove liet hooren. Vervolgens begeleidde

zij de barones naar Parijs, waar zij haar studiën onder leiding van Wartel

voortzette. In het najaar van 1864 trad zij in het T heat re Lyrique als

Violetta in La Traviata op en bleef drie jaren aan dat tooneel verbonden.

In 1867 begaf zij zich naar Londen, waar zij, evenals te Parijs, groot succes

behaalde en van 1870 tot 1872 aan de Italiaansche Opera verbonden was.

Daarna reisde zij met een Italiaansch operagezelschap onder leiding van

Strakosch door Noord-Amerika, keerde 1872 naar Londen terug en trad in
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den zomer van dat jaar in het huwelijk met Au guste Rouzaud. Van

1872 tot 1877 zong zij elk jaar in het theater Drury Lane te Londen,

waar zij o. a. als E Isa in Lohengr'm (Italiaansche vertaling) optrad. In het

najaar van 1873 bezocht zij Amerika voor de tweede maal, maakte 1876

een kunstreis door verschillende landen van Europa — bij welke gelegenheid

zij zich ook hier te lande liet hooren — en bezocht toen ook haar geboorte-

land, waar zij een verbazend succes behaalde. In 1880 zong zij in Spanje.

Haar stem, die buitengewoon week en fraai is, omvat twee en een half

octaaf: van g tot d^. Haar wijze van zingen is onberispelijk, en haar voor-

dracht, vooral in pathetische rollen, zeer innig.

Ninth, Eng., z. none.

Nissen (Georg Ni co lans von), staatsraad van den koning van

Denemarken, geb. ^^ Jan. 1761 — volgens anderen 27 Jan. 1765 — te

Hardensleben, was 1797 chargé- d' affaires te Weenen, waar hij kennis

maakte met Mozart's weduwe. Hij hielp haar in de regeling der zaken

van den grooten meester en trad 1809 met haar in het huwelijk. Nadat hij

1820 zijn ontslag uit den staatsdienst had genomen, vestigde hij zich te

Saltzburg, waar hij bouwstoffen voor een levensbeschrijving van Mozart

verzamelde. Hij stierf 24 Maart 1826, nog voordat het werk in druk ver-

schenen was. Zijn weduwe gaf het in hel licht onder den titel: Bïographe

W. A. Mozart 's. Nac/i Originalbriefen. Sammlungen alles üher ihi geschrie-

heneti, mit vielen neuen Beilagen, Steuidrücken, Musikbldtteni u?id eineni

Fac-Simile (Leipzig, 1828); een voorrede van Dr. Feu er st e in gaat aan

het werk vooraf. Een jaar later verscheen : AnJiang zu JVolfgang Amadeus

Mozart 's BiograpMe, bevattende een lijst van 's meesters werken.

Nocturne, Fr. ; Notturno, Ital. ; benaming van een muziekstuk, welks

oorsprong men meent aan John Field verschuldigd te zijn, doch ten on-

rechte, want reeds Mozart gaf den naam Notturno aan een muziekstuk voor

strijkinstrumenten en twee hoorns (Köchel, 289). Evenwel gaf Field aan

de Noctnrfie een vorm, die als zijn bijzonder eigendom beschouwd kan wor-

den. Zijn 18 of 19 Nocturnes voor klavier zijn zeer populair geworden, meer

echter nog de nocturnes van Chopin, die naar het voorbeeld van die van

Field vervaardigd zijn, doch hooger vlucht nemen. Ook in Mendelssohn's

Sofnmerfiackfstraum-muüek komt een -üNotturno'' betiteld stuk voor.

Schumann betitelde vier zijner klavierstukken met het y<oovA NachtstOckt.

dat een Duitsche vertaling van Nocturyie iy.

Nohl (Karl Friedrich Lu d wig), schrijver over muziek, geb. 5 Deo.

1831 te Iserlohn, was aanvankelijk voor de rechtsgeleerdheid bestemd en be-

zocht 1850 de hoogeschool te Bonn, later die van Heidelberg. De muziek 1 rok

hem echter meer aan dan het corpus Juris ; niettemin zette hy, op verlangen
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van zijn vader, te Berlijn zijn studiën in de rechten voort en ontving daar

ter stede tevens muziekonderricht van Dehn. In het jaar 1833 werd hij

referendaris, doch moest wegens redenen van gezondheid 1856 den staats-

dienst verlaten en maakte tot herstel een reis door Frankrijk en Italië. Het

volgend jaar keerde hij naar Berlijn terug, zette zijn muziekstudiën hij Kiel

voort en vestigde zich 1858 te Heidelherg, waar hij 1860 tot doctor in de

philosophie hevorderd werd. Een jaar later henoemde koning Lodewijk II

van Beieren hem tot hoogleeraar aan de hoogeschool te Munchen, en hij

bekleedde die betrekking tot 1872, in welk jaar hij zich naar Heidelherg be-

gaf, waar hij leeraar in de muziekgeschiedenis en de aesthetica werd. Hij

heeft vele belangrijke werken in hei \icht gegeven, a\s : Mozari's Briefe {i86b),

Beethoven's Briefe (1865), Ne^ie Briefe Beethovens (1867), GhcJc und Wag-

ner (1870), Bie Beethoven-Feier (1871), Beethoven nach den Schilderungen

seiner Zeitgenossen (1877) en Beethovens Lehen (1877).

Noire, Fr., een kwart noot.

IVomoi [vóijah), Gr., wetten. Sommigen nemen aan, dat de oudste staats-

wetten bij de Grieken in metrischen vorm vervaardigd waren, en dat de be-

naming later op den dichtvorm zelven overging. Ook op de verschillende wij-

zen der instrumenten werd de naam toegepast; zoo had men een fluit-no-

mos, een kit li ara-no mos, e. a. Eindelijk werden de verschillende

toonsoorten der Grieken n o m o i genoemd, daar zij de wetten stelden voor

de vorming der melodie.

Kon, Ital., Lat.; niet; b. v. non molt o, niet veel; non troppo, niet

te zeer.

None (Ital.: Nona; Fr.: Neuvième; Eng.: Ninth), de negende diatonsche

toon van den grondtoon af.

None-accoord (Hoogd. : Nonenaccord; Fr.: Accord de neuvième), een

vijfklank, evenals de drieklank en de vierklank (septime-accoord) door

de opeenstapeling van tertsen ontstaan. Naarmate de none groot of klein is,

d. w. z. naarmate zij een groote of een kleine secunde hooger ligt dan de

octaaf van den grondtoon, woidt het none-accoord groot

~-—^— of hlein E^rzzM^ genoemd.

IVormann (L.), componist, geb. 28 Aug. 1831 Ie Stockholm, ontving

onderricht van den liederencomponist Lindblad en zette zijn studiën voort

aan het conservatorium te Leipzig. Hij werd 1857 leeraar in de compositie

aan de Muziek-Academie te Stockholm en 1H61 koninklijk kapelmeester

aldaar. Onder zijn compositiën bevinden zich vele uitmuntende kamer-

muziekstukken.
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^oten. Notenbalk. IVotenlinie. \otenschrift — Notea (van hel Lalijnsche

Notae, scil. musicae) zijn loonteekens, d. w. z. teekens, met behulp waarvan

men de betrekkelijke hoogte en den belrekkehjken duur der tonen zichtbaar

maakt.

Het notenschrift der Grieken bestond uit de letters van hun alphabet.

(z. Grieksche muziek). Dit notenschrift was ook in de eerste tijden van

het christendom in gebruik. In Italië werden omstreeks de 5e eeuw de

Grieksche letters door Latijnsche vervangen, en wel van a tot p. Gregorius
de Gr o o te, of een zijner tijdgenooten, bepaalde het notenschrift tot de zeven

eerste letters van het alphabet, en wel in diervoege, dat de tonen der onderste

octaaf door A, B, C, D, U, F, G, die der tweede door a, i, e, d, e, /", p,

en die der derde door aa, hh, enz. aangeduid werden. Deze aanduiding der

tonen door letters was evenwel niet voldoende om een duidelyk beeld der

melodie te geven; men vond daarom andere teekens, Ne urnen genaamd, uit,

met behulp waarvan men niet alleen enkele tonen, maar geheele toongroepen

zichtbaar uitdrukte. Het woord » uitvinden" moet hier weder in beperkten

zin opgevat worden. De oorsprong der Neumen {•.£ü,ua. wenk) ligt in het

duister; niet onwaarschljnrijk is het, dat zij door de middeneeuwsche toon-

kunstenaars van de Grieken, die voor hun instrumentale muziek bijzondere

toonteekens hadden, werden overgenomen. Er heersehle groote onzekerheid

in het Neu m enschr ift; het getal teekens : punten, haken, strepen, krullen,

halve cirkels en dwarsstrepen, was zóó groot, dat het geheugen der zangers

ze bijna niet bevatten kon, en een van het blad zingen bijna onmogelijk werd;

de Gregoriaansche zang plantte zich dan ook meest door overlevering voort

en werd daarom ook cantus usalis genoemd.

De Neumen bleven langen tijd, op enkele plaatsen zelfs tot in de 12^ en

13e eeuw, in gebruik. Men gevoelde wel, dat dit notenschrift gebrekkig was,

maar het duurde lang, eer de verbeteringen, doorHucbald, Oddoen

Herman n daarin aangebracht, algemeen werden aangenomen. Vooral eerstge-

noemde heeft veel gedaan tot verbetering der noteering. Hij trok namelijk

eenige horizontale lijnen, tusschen welke de te zingen lettergrepen geplaatst

werden; aan het begin van elke lijn was een T of een S {Tonus of Semito-

nus) geplaatst, hetgeen aanduidde, dat de afstand tusschen twee lijnen een

groote of een kleine secunde beteekende.

Niet lang na Hucbald vipden wij weder een andere proeve van noten-

schrift — medegedeeld door Vincenzo Galilei en later door Kir cher

—

hierin bestaande, dat de ruimte tusschen de lijnen opengelaten is, en de

noten door middel van punten op de lijnen zijn aangeduid. Dit is reeds een

toenadering tot het moderne notenschrift. Guido van Arezzo ging nog

een stap verder: hij beperkte het getal lijnen tot vier en plaatste de toon-
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teekens op en t^isschen de lijnen. Over de vraag, in hoeverre deze verbete-

ring aan Guido moet toegeschreven worden, zijn de geleerden het nog niet

eens. Grove deelt in zijn Bïcüonary of Mus'ic and Musicians een fragment

van een manuscript mede, dat zich in de bibliotheek der hoogeschool van

Oxford bevindt, en waarin de noten door middel van punten op en tusschen

de vier lijnen zijn aangeduid. Indien zijn bewering, dat dit stuk geschreven

is onder de regeering van koning Ethelred II (gest. 1026) mocht blijken

juist te zijn, zou daaruit volgen, dat het nieuwe notenschrift reeds in Enge-

land bekend was, voordat Guido zijn Micrologus schreef; want vóór 1026

heeft hij dat werk toch zeker niet vervaardigd. Hoe het zij, Guido wordt

tot heden vrij algemeen als uitvinder van een nieuw notenschrift beschouwd.

Hij verving ook de namen der letters door de lettergrepen ut^ re, mi, fa,

sol, la, afkomstig van de hymnus Uf queant laxis (Z. Guido).

Met het ontstaan der meerstemmige muziek deed zich de behoefte der no-

ten in bepaalde tijdmaten gevoelen. In die behoefte werd voorzien door de

mensuralisten en in het bijzonder door Franco van Keulen (Z. Mensu-

ralisten). In zijn tijd kwamen de vierkante zwarte noten in zwang, die in

drie vormen: "i
" * tot op den huidigen dag bij den Gregoriaanschen zang

in gebruik zijn gebleven.

Met de ontwikkeling der muziek ging de ontwikkeling van het noten-

schrift samen. Tegen het einde der 14e eeuw schreef men loïtte noten in

plaats van zwarte, welke nog eenigen tijd nevens de andere in gebruik bleven

en als notae coloratae den zanger aanduidden, dat hij ze im perfect, d. i.

tweedeelig moest opvatten. Men voegde er voor snellere toonsopvolgingen

nog onderafdeelingen bij, en in de 16e eeuw waren de volgende

maxima, I

—
1 longa, '

j brevisnotenwaarden bekend :

^ semibrevis, "^ mimima, t semimimiraa, "i fusa en " semifnsa.

Omstreeks het midden der 16e eeuw begon de vierkante notenvorm voor

den ronden plaats te maken, althans in de handschriften ; in den druk bleef

de hoekige vorm tot in de i8e eeuw bestaan.

Het getal lijnen, waarop en waartusschen de noten geplaatst worden, bleef

langen tijd tot vier beperkt ; in den Gregoriaanschen zang is het vierlijnig

stelsel nog heden in gebruik. In de leerboeken der 15e en 16e eeuw vindt

men ook twee en drie, ja zelfs slechts één notenlijn aangewend. In de prak-

tijk echter werd het getal vaak uitgebreid; wij vinden tot in de 17e eeuw zes,

acht, ook tien lijnen in gebruik. (Z. Tabulatuur). Van lieverlede kwam

het vijflijnig stelsel in zwang, dat nog heden geldt. Op den notenbalk van

vijf lynen, nu en dan vermeerderd met kleine lijntjes onder en boven den balk,
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hulplij ntj es genaamd, worden de noten geplaatst. De betrekkelijke

hoogte, welke de noten innemen, wordt, behalve door haar plaats op

den notenbalk, bepaald door den vóór den balk geplaatsten sleutel

(z. dit).

IVotker of Noteer, bijgenaamd Balbulus, de stotteraar, geb. omstreeks

830 op het slot Heiligau (thans Elg) in het kanton Zurich, ontving zijn

opvoeding in het klooster St. Gallen en werd later monnik van dat klooster.

Hij stierf 8 April 912. Zie aangaande zijn beteekenis in de muziekgeschie-

denis het artikel Kerkmuziek.

Nottebohm (Martin Gustav), schrgver over muziek, klavierspeler en

componist, geb. 12 Nov. 1817 te Arnsberg in Westphalen, ontving onder-

richt van Mendelssohn en Schumann en vestigde zich 1846 te Weenen.

Hy is hoofdzakelijk bekend wegens zijn vele werken over de muzieklitteratuur,

van welke de voornaamste zijn: Ein SJdzzenhich von Beethoven (iS6b), T/ie-

maüsches Verzeichniss der im Bruch erschienene7i WerJce von Beethoven (\9>Q'6),

Beethovenia (1872), B'^ethovens Studiën (1873), Themati&ches Verzeichniss

der im Drvck erschienen fVerJce von F. Schuiert (1874-), Mozartiana

(1880) en Mn STdzzenhuch von Beethoven aus dem Jahre 1803 (1881). Hij

stierf 1882.

!\ottnrno, Ital., z. Nocturne.

NouiTit (Adolphe), zanger, geb. 3 Maart 1802 te Parijs, waar

zijn vader, Louis Nou r rit (geb. 1780, gest. 1831) zanger aan de

Groote Opera was, ontving onderricht van Gare ia en betrad 1821 voor

het eerst het tooneel als Pylades in Gluck's Iphigétiie en Tauride. Hij

is een der allerbeste tenoren die Frankrijk heeft opgeleverd, en muntte

zoowel door zang als door spel uit. Tot 1837 bleef hij aan de Groote

Opera verbonden en nam toen, tengevolge der benoeming van Duprez tot

eersten tenor aan de Opera, zijn ontslag. Hij reisde door Frankrijk en

Italië, doch verwierf nergens meer den groeten bijval, die hem vroeger ten

deel was gevallen. Te Napels maakte hij in een aanval van verstandsver-

bijstering een einde aan zijn leven, door uit een venster der vierde verdieping

van zijn logement te springen. Hij was onmiddelijk dood (8 Maart 1839).

Zijn biographie, Adolphe Nourrit, sa vie etc. (3 deelen, Parijs, 1867) is

vervaardigd door zijn schoonzoon Quicherat. Zijn broeder, August e

Nourrit, geb. 1808 te Parijs, gest. 11 Juli 1853, te 1' Isle d' Adam, was

langen tijd directeur der koninklijke Opera te 's-Gravenhage. Hij reisde ook

als zanger door de Vereenigde Staten en was op het laatst van zijn leven

als zangonderwijzer werkzaam.

Novello (Vincent), componist en organist, geb. 6 Sept. 1781 te

Londen uit Italiaansche ouders, gest. 9 Aug. 1861 te Nizza, is voomamelgk
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bekend wegens zijn uitgaven van kerkmuziek o. a. VureelVs Sacred Music

(5 deelen, 1829).

NovellO (Glara Anastasia), zangeres, dochter van den vorige, geb. 10

Juni 1810, behoorde langen tijd tot de beste Engelsche zangeressen. Ook

in Duitschland, Rusland en Italië liet zij zich hooren en behaalde overal

groot succes. In het jaar 1860 trok zij zich uit het openbare leven terug.
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